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Denna uppsats bygger på en kvalitativ undersökning där resultatet baseras på 
intervjuer som genomförts med sex elever i gymnasieskolans andra år. Den syftar till 
att ge en fördjupad förståelse för gymnasieungdomars attityder till läsning som i sin 
tur kan väcka tankar hos lärare och blivande lärare om hur kunskapen om läsvanor 
kan appliceras i undervisningen. Studien visar att en tidig kontakt med läsning i ett 
hem där läsning är ett naturligt inslag banar väg för en positiv läskarriär i framtiden. 
Den visar även att ungdomar som kommer från ett läsfattigt hem tenderar att vara 
mer negativt inställda till läsning. För att läsning i skolan ska bli mer tilltalande 
efterlyser eleverna att de själva får vara med och påverka valet av litteratur samt att 
skolan erbjuder litteratur som behandlar sådana ämnen som faller inom deras 
intresseområden. Skolan står inför en tuff utmaning när det gäller ungdomars 
läsintresse och det gäller att odla en positiv inställning till läsning redan tidigt i 
grundskolan för att alla ska ha samma chans att vara med på tåget.  
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1 Inledning 

 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar 

människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha 

ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, 

livsåskådningar, generationer och språk möts. 

 

Ovanstående citat som är taget från Skolverkets Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (2011:87) ger en fingervisning om vilken betydelse 

språkets betydelse har för individen i vårt samhälle. Genom språket kan vi berätta 

vem vi är och få en identitet i en värld som allt som oftast har en förmåga att få oss att 

känna ett utanförskap. Därför är tillägnandet av språket lika viktigt för alla.  

De intervjuer jag genomför och analyserar hoppas jag ska ge mig en fördjupad 

förståelse för gymnasieungdomars läsvanor och attityder till läsning. Den främsta 

anledningen till att jag valt att skriva om detta ämne är att det torde finnas ett 

allmänt intresse för att få veta mer om ungdomars attityd till läsning. De kunskaper 

som min studie medför kan förhoppningsvis bidra till att lärare och blivande lärare 

börjar sträva efter att entusiasmera sina elever mer. En annan anledning till mitt 

ämnesval är att jag själv i min yrkesroll som lärare i svenska och engelska kommit i 

kontakt med ett skrämmande högt antal gymnasieelever med dåliga erfarenheter av 

läsning. Detta har ofta gjort mig frustrerad eftersom det är så svårt att ändra på detta, 

i synnerhet eftersom dessa elever befinner sig i slutet av sin skolgång. Av denna 

anledning hoppas jag att de resultat som denna undersökning visar ger idéer till 

arbetssätt som kan förbättra min egen och även andras undervisning i min framtida 

roll som lärare.    

Jag anser att det är viktigt att belysa det problem som den negativa 

inställningen till läsning hos många ungdomar faktiskt utgör och även att försöka få 

en större inblick i vad det är som ligger bakom detta.   

  

1.1 Syfte  

 

Syftet med min uppsats är att få en fördjupad förståelse för läsvanor hos 

gymnasieelever genom att undersöka följande: 
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 Vilken kontakt med läsning har eleverna haft under sin uppväxt och tidigare 

skolår? 

 Hur påverkas elevernas nuvarande läsning av deras läserfarenheter? 

 Hur använder sig gymnasieeleverna av sitt läsande? 

 

1.2 Uppsatsens disposition 

 

Jag har valt att disponera min uppsats i sex kapitel som kort beskrivs på följande sätt: 

Kapitel två innehåller teoretisk bakgrund och tidigare forskning. I kapitel tre redogör 

jag för metod och material tillsammans med urval och etiska överväganden. I kapitel 

fyra redovisar jag de resultat som min undersökning lett fram till. I kapitel fem 

diskuterar jag resultaten och utvärderar metoden. Avslutningsvis sammanfattar jag 

uppsatsen i kapitel sex. 
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2 Forskningsbakgrund 

 

I detta kapitel redogörs sådan litteratur som relaterar till uppsatsens syfte. Jag har 

delat in kapitlet i följande kategorier: Läsförståelse, Läsning ur ett genusperspektiv, 

Svenska som skolämne, Läsning i arbetslivet samt Olika förutsättningar för läsning. 

 

2.1 Läsförståelse 

 

I dagens informationssamhälle är det väsentligt att man har en god läsförståelse. 

Dessutom kräver de flesta arbeten god läsförmåga och återkommande fortbildning 

blir allt vanligare (Lundberg och Herrlin, 2009:4). Vad är då läsförståelse? Att kunna 

läsa upp en text felfritt innebär inte automatiskt att man förstår innehållet. Läsarens 

tidigare erfarenheter och kunskaper är tillsammans med språket nödvändiga verktyg 

för att kunna förstå innehållet i en text (Rosén, Längsjö, Nilsson och Gustafsson, 

2008:12). Smith (1993:88) skriver att hjärnan fungerar så att vi tolkar det vi läser 

utifrån en teori som vi har i huvudet om hur världen ser ut. Detta skulle då innebära 

att eftersom förståelse vilar på förutsägelse är våra tidigare kunskaper avgörande för 

hur vi tar till oss en text. Vidare menar han att basen för inlärning är just förståelse 

vilket betyder att för att även få ut något djupare av läsningen klarar vi oss bättre ju 

mer teori vi har i hjärnan. 

Två andra faktorer som spelar en stor roll för elevers läsutveckling är attityden 

till läsning och självkänslan i förhållande till läsning, menar Rosén, Längsjö, Nilsson 

och Gustafsson (2008:13). De anser även att ansvaret för den förstnämnda till stor 

del ligger på skolan som genom läsundervisningen avgör hur elevens uppfattning om 

läsning kommer att se ut. För att sedan kunna utveckla sin läsförståelse krävs det 

dessutom att läraren besitter en kompetens i hur man tar reda på vad eleverna kan 

och inte kan utan att för den skull förstöra lusten och glädjen att läsa, något som är 

relativt komplicerat (ibid., 2008:14). En annan viktig aspekt att ta hänsyn till som 

lärare är att alla barn som börjar skolan befinner sig på olika stadier i sin 

läsutveckling. Därför är det extra viktigt att tidigt vara uppmärksam på om någon 

eller några verkar ha problem med sin läsning och en kartläggning av elevernas 

läsutveckling är därför ett bra instrument för detta ändamål (Lundberg och Herrlin, 

2009:5-7). 
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2.2 Läsning ur ett genusperspektiv 

 

Det finns en allmän uppfattning hos elever om att ämnet svenska ses som ett 

”kvinnligt” skolämne medan matematik och teknik ses som ”manliga” sådana, menar 

Molloy (2008:21-22). Hon hävdar att en möjlig anledning till detta är att majoriteten 

av språklärarna är kvinnor. Ett problem som detta kan medföra är att de 

litteratursamtal som förs i grundskolans tidiga år där det är speciellt vanligt att 

kvinnliga lärare står i majoritet präglas av känslomässiga upplevelser kring egna 

erfarenheter; ett område som många pojkar känner sig obekväma i medan de flesta 

flickor däremot känner sig hemma och därmed har ett försprång. Författaren menar 

vidare att risken finns att pojkarna skapar ett agg mot litteraturen som en reaktion på 

detta. För att motverka detta fenomen är det viktigt att läraren har kunskap om hur 

manligt och kvinnligt ska framtona i olika situationer. 

Flera undersökningar visar att en positiv inställning till läsning är vanligare 

bland kvinnliga elever. Detta gäller både i tidiga grundskolan och på gymnasiet. 

Merisuo-Storm (2006:111-125) har undersökt attityden till läsning hos 10-åringar. 

Den visar att flickor har en mer positiv inställning till läsning än killar i samma ålder. 

Även om de föredrar olika typer av litteratur finns det ett gemensamt motstånd till att 

läsa litteratur som inte har med deras intressen att göra. Författaren menar att flickor 

ofta föredrar äventyrsböcker medan pojkar föredrar serietidningar och humoristiska 

böcker. I undersökningen framgår även att pojkar har ett större motstånd till typiska 

skoltexter och till att läsa högt inför klassen; något som gäller även de pojkar som var 

duktiga läsare. Lin (2010:20-29) skriver om vikten av en omfattande läsning för att 

uppnå en högre grad av läsförståelse. Hon menar att omfattande läsning leder till ett 

mer frekvent användande av lässtrategier vilket i sin tur leder till en större 

läsförståelse. Vidare hävdar hon att kvinnliga elever på högstadiet ofta klarar sig 

bättre på läsförståelsetester än sina manliga klasskamrater. En anledning till detta är 

att de använder sig av lässtrategier i en större utsträckning.  

  

2.3 Svenska som skolämne 

 

Enligt läroplanen för ämnet svenska är språket det främsta redskap vi människor har 

för att tänka, kommunicera och lära, och att vi genom det utvecklar vår identitet. 
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Vidare anges att ett rikt och varierat språk är en förutsättning för att kunna fungera 

bra i samhället (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 

2011:87). För att kunna tillgodose eleverna med detta viktiga redskap krävs en hög 

lärarkompetens som är den viktigaste faktorn i den pedagogik som utvecklar elevers 

läs- och skrivförmåga (Blomqvist och Wood, 2006:6-11). I kombination med denna 

kompetens krävs ett för eleverna meningsfullt arbetssätt. Vidare är en motiverande 

och lustfylld undervisning ett krav för att få en bra start på läsinlärningen. Läraren 

ansvarar även för att lära eleverna ett ”metakognitivt förhållningssätt” som bl.a. 

hjälper dem att avgöra vad som är viktigt och mindre viktigt i texten(ibid., 2006:11).  

 

2.3.1 Skönlitteratur i skolan 

 

Frågan varför man ska läsa skönlitteratur i skolan saknar ett självklart svar enligt 

Molloy (2008:333-335). Hon menar att även om kursplanen lyfter fram olika värden 

är det sällan någonting som ökar elevernas motivation och intresse för läsning. Den 

skoluppgift som oftast kopplas till läsning av skönlitteratur i skolan är 

bokrecensionen. Molloy menar dock att samtalet om boken är minst lika viktig så att 

olika åsikter ska få en chans att brytas mot varandra och förespråkar därför 

boksamtal kring samma bok, dvs klassuppsättningar. Nackdelen med ett sådant 

undervisningsmoment är dock att det kan vara svårt att skapa ett läsintresse hos 

eleverna när de själva inte får välja litteratur. 

Denna åsikt styrks av Skardhamar (2006:72-73) som gjort en undersökning 

som visar på vikten av boksamtal i syftet att kunna relatera litteraturen till elevernas 

liv och erfarenheter. På så sätt får eleverna insikt för att förstå sig själva och andra 

utifrån boken de läser. Boksamtalet bör dock vara välplanerat och strukturerat för att 

inte förlora den viktiga analysdelen.  

 

2.4 Läsning i arbetslivet  

 

När läsningen i skolan tar slut tar för de flesta läsningen i arbetslivet vid. Under 90-

talet argumenterades det för att höja befolkningens förmågenivå för att klara av den 

nya komplicerade teknologin och de organisatoriska förändringarna i arbetslivet för 

att industrin skulle kunna erbjuda både nationell och internationell konkurrens 



10 

 

(Eriksson-Gustafsson, 2002:38). Författaren skriver även om en studie som gjorts 

där arbetsgivare fått ange vilka förmågor som anses nödvändiga för att klara av 

arbetsuppgifterna. Den visar att även om de värderade förmågor som var kopplade 

till yrkesskickligheten högst visade sig brister i de grundläggande förmågorna, de s k 

”foundation skills” ofrånkomligt efter en tid i arbetet. Vidare berodde dåliga 

prestationer på arbetet oftast på brister i de grundläggande förmågorna, dvs. sådana 

som utvecklats i samband med traditionell undervisning, exempelvis läsning.  

 

2.5 Olika förutsättningar för läsning 

 

Den sociala bakgrunden spelar en betydlig roll för elevens studier (Fischbein & 

Folkander, 2000:264-274).  I en studie som författarna gjort kopplas läs- och 

skrivkunskaper hos elever på Individuella programmet, ett program inom 

gymnasieskolan som ska förbereda elever för studier på nationellt program, till deras 

tidigare skolgång. Den visar att det är vanligt att många av dessa elever, som 

vanligtvis har låga betyg och hög frånvaro, ofta kommer från hem med en låg social 

status. De låg t.o.m. sämre prestationsmässigt än genomsnittseleven på högstadiet.  

Även föräldrarnas utbildningsnivå har betydelse för elevernas inställning till 

läsning. Likaså gör tidig läsning i hemmet, föräldrarnas attityder till läsning och antal 

böcker hemma. Detta hävdar Park (2010:489-505) som vidare anger att elever som 

kommer från hem där ingen av föräldrarna har en akademisk utbildning har en lägre 

läsfrekvens än de som har en förälder som har en sådan.    

För att kunna anpassa den pedagogik som krävs för att skapa en livslång positiv 

attityd till läsning är det viktigt att lärare är medvetna om det komplexa och 

multidimensionella i elevernas attityder till läsning (Bokhorst-Heng och Pereira, 

2008:285-301).  
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3 Metod och material 

 

Mitt syfte med undersökningen är att få fördjupad förståelse för läsvanor hos 

gymnasieelever. För detta ändamål använder jag mig av en kvalitativ 

forskningsmetod där jag gör djupintervjuer med sex elever i gymnasieskolans andra 

år. Den kvalitativa intervjustudien är enligt Kvale (1997:25-29) en metod där 

forskaren tillsammans med respondenterna har möjlighet att generera teori, förutsatt 

att forskaren har kunskaper inom det ämne som det forskas i. Forskaren kan alltså 

skaffa sig ny kunskap genom att hjälpa respondenterna att sätta ord på sina tankar 

och idéer. En fördel med kvalitativa intervjuer som tas upp av Holme och Solvang 

(1997:99-107) och som tilltalar mig mest är att de till stor del liknar ett vanligt samtal. 

Det behöver dock finnas en tematisk ram given av den som intervjuar inom vilken 

respondenterna får utforma sina tankar och åsikter på ett naturligt sätt. Att eleverna 

på detta sätt får en chans att dela med sig av sina egna tankar om läsning är den 

främsta anledningen till mitt val av metod.  

 

3.1 Urval 

 

Undersökningen genomfördes med elever i gymnasieskolans andra år. Antalet 

intervjupersoner var sex stycken (tre manliga och tre kvinnliga). Enligt Kvale 

(1997:97-98) utgör ett litet antal intervjupersoner inte något problem eftersom det är 

de kvalitativa kunskaperna som är målet. För att få ut så mycket information som 

möjligt valde jag intervjupersoner från de klasser som jag själv har haft som elever på 

gymnasiet och således lärt känna lite grann. För att få en så bred bild av ungdomars 

läsvanor som möjligt utifrån de kategorier jag delat in undersökningen i valde jag att 

intervjua elever från så många olika program som möjligt. 

 

3.2 Etiska överväganden 

 

Kvale (1997:235) skriver att intervjupersoner bör vara informerade och ge sitt 

samtycke till att medverka i undersökningen. Detta är särskilt relevant om frågorna 

är av en känslig natur. De elever som utgör urvalet till min intervjustudie fick efter att 
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de blivit informerade om undersökningen ge sitt samtycke till att bli intervjuade och 

inspelade. De tillfrågade kände jag till sedan tidigare då jag själv undervisat dem. 

Hade jag fortfarande varit deras undervisande lärare hade det funnits en risk att de 

inte vågat avböja att medverka av rädsla för att påverka sina betyg negativt, men 

eftersom jag inte längre har någon betygssättande roll i deras liv var det inget jag 

behövde ta hänsyn till. 

 

3.2.1 Genomförande av intervjuerna 

 

Samtliga intervjuer genomfördes i en för respondenterna avslappnad miljö på ett 

lugnt och folktomt café. Mina intervjufrågor var indelade i olika kategorier som följde 

en kronologisk  tidslinje. Varje intervju tog ca 45-60 minuter och spelades in efter att 

respondenterna gett mig tillåtelse att göra det. På så sätt kunde jag fokusera på 

samtalet och ställa eventuella följdfrågor utan att behöva anteckna samtidigt. Jag 

informerade även respondenterna om att alla uppgifter som rörde intervjun skulle 

vara konfidentiella och att jag gjort bedömningen att frågorna var av en så pass 

okänslig natur att inget godkännande av vårdnadshavare var nödvändigt för de som 

ännu inte fyllt 18 år. 

 

3.3 Reliabilitet och validitet 

 

Kvale (1997:213-220) diskuterar problemen med att använda sig av begreppen 

reliabilitet och validitet inom kvalitativa undersökningsmetoder eftersom det 

egentligen inte handlar om att göra några sanningsanspråk med forskningsresultat 

som dessutom är svåra att göra generaliserbara eftersom undersökningsunderlaget är 

för litet. Han avfärdar dock inte begreppen utan menar snarare att de inte passar 

inom intervjuforskning eftersom de mer härrör från en positivistisk 

forskningstradition. Han menar att det är bättre att använda sig av begrepp som 

tillförlitlighet och trovärdighet. Detta är något som jag anser mig lyckats uppnå i och 

med att jag har kunnat ta mig tid med varje intervju och därför haft möjlighet att föra 

ett samtal istället för att ställa en fråga och fått nöja mig med endast ett svar. Med 

tanke på att intervjupersonerna har fått berätta om sina egna erfarenheter av läsning 

och sin nuvarande relation till densamma finns en hög validitet i uppsatsen.
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4 Resultat 

 

Följande kapitel inleds med en kort beskrivning av de i studien medverkande 

intervjupersoner som jag valt att kalla respondenter. Därefter följer en redogörelse  

av mina intervjuer där respondenternas svar delats in i följande kategorier: 

Respondenternas första kontakt med läsning, Respondenternas erfarenhet av 

läsning i hemmet, Läsning i skolan, Attityder till läsning, Lässtrategier hos 

respondenterna, Vad och varför läser respondenterna? samt Respondenternas 

läsning i framtiden (se avsnitt 4.2-4.8 nedan). De flesta av kategorierna är direkt 

knutna till mina frågeställningar men några har tillkommit efterhand då de visat sig 

intressanta för undersökningen. De intervjuutdrag som återfinns i avsnitten nedan 

utgör utgångspunkten för min diskussion och syftar till att illustrera de synpunkter 

som representerar de likheter och olikheter som finns hos respondenterna och som är 

relevanta för min studie. Med begreppet läsning menar jag läsning av skönlitterära 

böcker om jag inte uttryckligen specificerar vilken typ av läsning som menas.  

 

4.1 Sex gymnasieungdomar 

 

De sex deltagarna i min studie är tre män och tre kvinnor mellan 17-18 år. 

Gemensamt för samtliga är att de läser på gymnasieskolans andra år, dock på olika 

program. I figuren nedan presenteras respondenternas kön och deras respektive 

gymnasieprogram.  

 

 

Respondent  Studieprogram   

_______________________________________________________ 

Elev 1 (p)  Omvårdnadsprogrammet  

Elev 2 (fl)  Teknikprogrammet   

Elev 3 (fl)  Omvårdnadsprogrammet  

Elev 4 (fl)  Barn- och fritidsprogrammet   

Elev 5 (p)  Industritekniska programmet  

Elev 6 (p)  Fordons- och transportprogrammet 

_______________________________________________________ 

Figur 1 Översikt över respondenternas och deras studieprogram (kön anges i parenteserna) 
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4.2 Respondenternas första kontakt med läsning 

 

Hälften av respondenternas (Elev 1, 2 och 3) första kontakt med läsning skedde i 

hemmet innan de började på sex-årsverksamheten. 

 

Det var min mamma, som är lärare, som var väldigt mån om att jag skulle börja läsa. 

Hon läste tidigt för mig, när jag var ungefär tre eller fyra år. Hon läste en massa olika 

barnböcker; Elsa Beskow och Pippi och andra gamla klassiker. (Elev 2) 

 

Den andra halvan (Elev 4, 5 och 6) kom i kontakt med läsning först på sex-

årsverksamheten, eller har i alla fall inget minne av att det skedde tidigare. 

Gemensamt för de respondenter som fick sin första kontakt med läsning i hemmet 

var att de alla uppgav att det var mamman som läst för dem och bläddrat i böcker 

med dem.  

 

4.2.1 Respondenternas starkaste läsminne 

 

Elev 1, 2 och 3 uppgav att deras starkaste läsminne utgjordes av när de lärde sig läsa 

eller att de bestämde sig för att de ville det. Gemensamt för dem alla var att deras 

läsminnen var positiva. Elev 3 berättade att kamraternas läskunskaper påverkade 

viljan att själv lära sig:  

 

Jag minns när jag gick på 6-års och en kompis redan kunde läsa. Då blev jag avundsjuk 

och ville verkligen att folk skulle lära mig och så gjorde mamma det. 

 

Elev 4, 5 och 6 hade däremot negativa läsminnen som alla utgjordes av att någon 

lärare hade tvingat dem att läsa något som de inte ville läsa eller att de själva fått fria 

händer att välja bok och då valt någon alldeles för svårläst: 

 

Jag minns att jag i femman skulle leka smart och läsa ut Harry Potter-boken. Jag kom 

till sida fem och fattade ingenting så jag gav upp. Då valde jag istället en bok som jag 

läst flera gånger förut. (Elev 5) 
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4.3 Respondenternas erfarenhet av läsning i hemmet 

 

Den läsning som förekommit i respondenternas hem under deras uppväxt delas här 

in i två kategorier och kapitelavsnitt: De vuxnas läsning i hemmet och 

Respondenternas läsning i hemmet. Den första kategorin innefattar den läsning som 

de vuxna i hemmet har ägnat sig åt och ägnar sig åt både för egen del och för barnens 

skull i form av sago- och läxläsning. Den senare kategorin innefattar den läsning som 

respondenten själv gör. Här redovisas inte bara läsning av skönlitterära böcker utan 

all typ av läsning.  

 

4.3.1 De vuxnas läsning i hemmet 

 

Beträffande vuxnas läsning i hemmet delades respondenterna återigen i två 

lägerhalvor. Elev 1, 2 och 3 uppgav att böcker var ett naturligt inslag i hemmet och att 

mamman regelbundet läst böcker, oftast på kvällstid. På frågan om de vuxna i 

hemmet läser mycket svarade Elev 3:   

   

Min mamma läser jättemycket. Mest deckarböcker och rysare. Böcker har alltid funnits 

hemma hos oss och har varit en stor grej. 

 

I kontrast till detta citat står den andra lägerhalvans (Elev 4, 5 och 6) erfarenhet av de 

vuxnas läsning i hemmet. 

 

Nej, ingenting. Jag tror inte ens vi har haft en bok hemma. Det har inte funnits tid. De 

läser inte nu heller, förutom Aftonbladet ibland och skvallertidningar. (Elev 4) 

 

Ovanstående citat visar på ett läsfattigt hem och även Elev 5 och 6 uppgav att det inte 

förekommer läsning i någon större utsträckning hemma. Intressant är att det 

framgick att det är mamman som står för det lilla läsandet som någon gång 

förekommer. Gemensamt för alla respondenter är att i de hem där pappan varit 

närvarande har han stått för läsningen av andra typer av litteratur, såsom tidningar 

och magasin, där motorcykel- och sportmagasin varit vanligast. Dagstidningen fanns 

i pappersform hos hälften av respondenterna (Elev 1, 2 och 3) men lästes i de flesta 
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hem på nätet. Vad gäller sagoläsning var det hälften av respondenterna (Elev 1, 2 och 

3) som uppgav att de hade fått höra sagor regelbundet i barndomen medan den andra 

hälften aldrig hade fått göra det. Elev 2 svarade: 

 

Ja, mamma läste varje kväll. När jag var jätteliten var det mest för att få mig att somna, 

men när jag var fem år läste hon mer kapitelböcker.  

 

Gemensamt för de som fått höra sagor regelbundet var att de också hade fått mycket 

hjälp med läxläsning under grundskolan.  

 
 

4.3.2 Respondenternas läsning i hemmet 
 
 
Utöver den läsning som skolan krävt i form av läsläxor har endast hälften av 

respondentgruppen Elev 1, 2 och 3) läst böcker på eget bevåg. Den enkla förklaringen 

till detta är att det i dessa hem funnits böcker och läsning har varit en naturligt inslag 

då de vuxna läst  regelbundet. Svaret från Elev 2 visade på en läsvilja och en positiv 

inställning till läsning redan tidigt i livet: 

 

Jag gillade Roald Dahl väldigt mycket och läste Häxorna ganska tidigt. Jag har alltid 

haft väldigt lätt för att läsa.  

 

Utöver läsningen av böcker på eget initiativ utgörs dessa respondenters läsning till 

stor del av faktatexter kopplat till utbildningen, sms, chatt och Facebook. Elev 6 

uppgav att han aldrig någonsin läst en bok på eget bevåg: 

 

Det enda jag läste hemma var läsläxor. Jag läste för mamma ibland och jag tyckte det 

var svårt. Det svåra var att läsa högt, alla svåra ord och så.  

 

De respondenter (Elev 4, 5 och 6) som inte läst böcker på eget bevåg hemma uppgav 

att de mest läser kortare texter i form av sms, chatt och Facebook.  
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4.4 Läsning i skolan 

 

Även om alla respondenter gått på olika grundskolor fanns det gemensamma 

nämnare för hur läsningen hade sett ut på de olika stadierna. Nedanstående avsnitt 

handlar om respondenternas erfarenheter av läsning från skolstart fram till och med 

gymnasiet samt deras inställning till litteraturhistoria och till lärarens inverkan på 

läsmotivationen. 

 

4.4.1 Läsning på lågstadiet 

 

Under lågstadiet hade alla respondenter läsläxor och lässtunder regelbundet. 

Anmärkningsvärt är att samtliga kvinnliga respondenter tyckte om lässtunderna 

medan de manliga respondenterna inte gjorde det. Anledningen till detta såg olika ut 

hos dessa personer. Elev 5 och 6 hävdade att det berodde på att de tyckte läsningen 

var svår. Elev 1 uppgav att det inte fanns någon bra och intressant litteratur för 

pojkar i lågstadiet och menade att det fanns mycket mer att välja på för tjejer i 

samma ålder. Han berättade: 

 

Det var mest tjejerna som verkade uppskatta lässtunderna. De läste hästböcker om 

Polly. Det finns inte så mycket killböcker på det sättet. Det är inte så kul att läsa om 

killar som spelar fotboll för att alla kan få en fotboll men alla kan inte få en häst.  

 

4.4.2 Läsning på mellanstadiet 

   

På mellanstadiet tyckte jag inte det var lika kul att läsa. Det var rörigt i klassrummet och 

det blev som att läsning var för töntar. (Elev 3)  

 

Samtliga respondenter uppgav att läsningen i skolan förändrades under 

mellanstadiet.  Dels fick man nu börja välja bok själv, dels blev det stökigt i 

klassrummet. Även attityden till läsning förändrades och den allmänna 

uppfattningen verkade vara att läsning var töntigt. Även de respondenter som läst 

böcker på eget initiativ (Elev 1, 2 och 3) minns att deras inställning till läsning 

förändrades till det negativa på lågstadiet.  
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4.4.3 Läsning på högstadiet 

 

Från att ha fått välja böcker själva på mellanstadiet fick man på högstadiet 

klassuppsättningar av böcker som alla i klassen skulle läsa för att sedan svara på 

frågor om. Samtliga respondenter var överens om att de böcker som de fick läsa var 

enformiga och tråkiga. En negativ minnesbild av läsningen på högstadiet gav Elev 6 i 

sitt svar: 

 

På högstadiet läste jag inte så mycket. Vi fick klassuppsättningar av tråkiga böcker. 

Oftast satt jag med mobilen i boken.  

 

Den främsta anledningen till att respondenterna tyckte att läsningen var tråkig var att 

litteraturen var ointressant. De fick inte själva påverka valet av litteratur och 

uppgifterna till böckerna var dessutom samma som de alltid varit vilket inte förhöjde 

deras motivation utan snarare tvärtom. 

 

4.4.4 Läsning på gymnasiet 

 

För samtliga respondenter minskade antalet böcker man skulle läsa på gymnasiet. 

Anledningen till detta uppgavs vara för att den fick ge vika för annan typ av läsning. 

Den texttyp som lästes mer än skönlitteratur var kurslitteratur, följt av läsning på 

Internet. För två av respondenterna (Elev 5 och 6) ökade dock läsningen jämför med 

hur den sett ut tidigare. Deras intresse för läsning hade aldrig varit speciellt stort, 

enligt de själva på grund av att det var svårt, men på gymnasiet läste de fler böcker än 

de tidigare läst, vilket berodde på att de då fick en lärare som var motiverande och 

som gav dem böcker som passade dem baserat på både svårighetsgrad och intresse. 

Elev 5 vittnar om vikten av en duktig lärare:  

På gymnasiet fick vi en jättebra lärare som gav mig intressanta böcker och jag tror jag 

läste minst tre böcker på ett år. Vi hade även lässtunder på både engelskan och 

svenskan och det var skönt och avslappnande.  
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4.4.4.1 Attityden till litteraturhistoria 

 

Även om inte alla respondenter läser litteraturhistoria gör majoriteten det och därför 

anser jag att det är relevant att ta med detta kapitel. Särskilt eftersom attityden till 

ämnet ser likadan ut hos alla förutom en (Elev 2). På frågan vad de tyckte om 

litteraturhistoria som ämne i skolan svarade Elev 1: 

 

På litteraturhistorian känns det som att man inte gjort nånting och man har inte lärt sig 

nånting. Sen kommer nationella provet och man kan ingenting om hur man ska 

strukturera upp en text eller nånting. Det är mer som en historielektion och har 

ingenting med själva svenskan att göra. Det känns som att det vi ska kunna till 

nationella provet är något helt annat än det vi gör i Sv B.  

 

Denna negativa bild styrktes av Elev 4: 

 

Kursen intresserar inte mig. Mest för att jag inte förstår. Det verkar inte finnas någon 

plan för kursen och uppgifterna känns inte relevanta utan är bara enformiga och 

tråkiga.  

 

Citaten ovan visar att respondenterna uppfattar litteraturhistorian som ett ämne som 

är svårt att förstå och som de dessutom har svårt att se nyttan med. Den respondent 

(Elev 2) som stod för den positiva inställningen till litteraturhistorian som ämne 

uppgav att det var hennes lärares förtjänst eftersom hon kopplar uppgifterna till 

något som intresserar eleverna. De får även vara med och välja litteratur i den mån 

det är möjligt.  

 

4.4.5 Läsning om eleverna själva får bestämma 

 

Alla respondenter var för det första överens om att man i skolan behöver göra 

läsningen roligare. En av de faktorer som skulle kunna göra detta var valmöjlighet. 

Samtliga respondenter uppgav att det var viktigt att få välja bok själv. Om det var en 

bok som ingick i kursplanen borde det finnas minst ett alternativ som fungerar lika 

bra.  
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Valmöjligheter och att man presenterar uppgiften på ett bra sätt. Man måste ta hänsyn 

till elevernas intressen och fråga eleverna vad de vill läsa om. Det är väldigt svårt att 

läsa en bok som man inte är intresserad av. (Elev 1) 

 

Ett annat sätt att göra läsningen roligare var att välja böcker som är baserade på 

elevernas intressen. För att få reda på vilka intresseområden som finns hos eleverna 

föreslog respondenterna att läraren i ett tidigt skede skulle fråga dem.  

 

Det är jätteviktigt att man kan välja mellan två böcker. Det har vi fått göra i svenskan 

och vår lärare föreslår böcker som är populära och intressanta för ungdomar. Läraren 

måste även vara entusiastisk. Är hon eller han inte det blir man inte själv det. (Elev 2) 

 

Läraren ska även vara entusiastisk och presentera boken och dess tillhörande uppgift, 

om det finns en sådan, på ett intressant och roligt sätt. Uppgifterna ska också vara 

varierande. 

 

4.4.6 Lärarens inverkan på elevernas läsning 

 

De flesta av respondenterna (Elev 1, 2, 3 och 6) uppgav att lärarens inställning till 

läsning spelar en stor roll för läsmotivationen. De olika lärarna som de haft i svenska 

fram till nu hade visat på olika inställning till läsning och det visade sig att de flesta 

föredrog en lärare som själv tycker om läsning och som tack vare det kan 

entusiasmera sina elever. Elev 2 gav sin syn på hur viktig lärarens inställning till 

läsning är: 

Den är alltid jätteviktig. Ifall de inte själva tycker att det är kul tror jag inte man läser så 

gärna. Särskilt när eleverna är mindre är det nog lättare att påverka eftersom fler yngre 

tar det läraren säger på allvar.  

 

De respondenter (Elev 4 och 5) som uppgav att lärarens inställning till läsning inte 

var så viktig var de som själva upplever att läsning är svårt. Elev 2 påpekade även att 

man behöver lära sig att det är roligt med läsning redan på låg- och mellanstadiet. 

Speciellt på mellanstadiet då det är många som tycker det är töntigt. Hon menade att 

man även behöver få en positiv inställning till biblioteket för att överhuvudtaget vilja 

gå dit på egen hand. Som det såg ut idag gick endast hälften av respondenterna (Elev 

1, 2 och 3) någorlunda regelbundet dit.  
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4.5 Attityder till läsning 

 

4.5.1 Kamraternas läsning  

 

Läsning som samtalsämne kompisar emellan torde vara ovanligt, i alla fall om man 

ska gå efter respondenternas svar på frågan om deras kompisar ägnar sig åt läsning: 

 

Jag har en kompis som läser jättemycket men de flesta tycker det är jättetråkigt och ser 

ingen mening med det. De tycker det är slöseri med tid. Istället sitter de framför datorn. 

(Elev 3) 

 

Hälften av respondenterna (Elev 1, 2 och 3) har ett fåtal kompisar som läser på eget 

initiativ men uppger att det är vanligare att man inte läser i umgängeskretsen till 

förmån för att få tid till att sitta vid datorn eller titta på film. Den andra hälften (Elev 

4, 5 och 6) kände inte någon som läste. Samtliga respondenter uppgav att den läsning 

som deras kompisar ägnade sig åt var främst msn och Facebook och ibland även vissa 

nyhetsartiklar på Internet. Vissa svarade även kurslitteratur som en relativt vanlig 

texttyp. 

 

4.5.2 Läsning som allmänbildning 

 

Samtliga respondenter visade på en medvetenhet vad gäller läsningens berikande 

natur främst i form av ordkunskap och allmänbildning. Gemensamt för alla var att de 

vid ett flertal tillfällen varit med om att känna sig i underläge på grund av att deras 

läsning kunde varit mer frekvent. Elev 2 mindes ett flertal sådana tillfällen: 

  

Ja, man kan verkligen lära sig mycket av att läsa. Ofta när jag hör vuxna prata och 

använda en massa ord som man inte fattar tänker jag att det kanske jag hade kunnat om 

jag hade läst mer.  

 

Trots respondenternas medvetenhet om detta var det ingen av dem som faktiskt läste 

mer för att undvika sådana situationer, utan verkade ha en uppgiven inställning till 

fenomenet.  
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4.5.3 Är läsning töntigt? 

 

Att det på mellanstadiet fanns en tendens att tycka att läsning var något töntigt var de 

flesta respondenter överens om. Hur det såg ut hos gymnasieungdomarna verkade 

inte skilja sig speciellt från den inställningen. Tycker ungdomar att läsning är töntigt?  

 
Ja, det gör de nog. Men ofta beror nog det på att de själva känner sig osäkra. De kanske 

har svårigheter och vänder istället på det så att det blir töntigt. Många läser nog i smyg 

men eftersom det anses töntigt att vara pluggis eller att läsa böcker talar man inte om 

det. (Elev 4) 

 

Gemensamt för samtliga respondenter var att de själva uppgav att de inte tyckte att 

läsning var töntigt såvida någon inte läste serietidningar på ett café, som Elev 6 

uttryckte sig.  De menade att alla får läsa om de vill och vad de vill.  

 

4.5.4 Den egna inställningen till läsning 

 

Elev 5 och Elev 6 uppgav att deras inställning till läsning under åren var oförändrad. 

De hade aldrig tyckt om att läsa och hade alltid haft svårt för det. Gemensamt för de 

resterande fyra (Elev 1, 2, 3 och 4) var att de tyckt att det var roligare att läsa till och 

med lågstadiet. På mellanstadiet upplevde de en svacka både hos sig själva och hos 

sina klasskamrater. Den fortsatte  i högstadiet, förmodligen på grund av att de inte 

längre fick välja sina egna böcker. Idag kan de uppskatta att läsa och är medvetna om 

nyttan med läsning men är överens om att det trots det är annat som lockar, såsom 

att sitta framför datorn eller att vara ute och umgås med sina kompisar. Elev 1 

berättade om hur hans inställning till läsning förändrats under åren: 

 

Jag läste nog oftare när jag var liten när man hade sina kvällsböcker. Harry Potter och 

Sune. Nu sitter man ju uppe framför datorn tills man somnar, eller är ute med kompisar 

tills man går hem och lägger sig.  

 

4.6 Lässtrategier hos respondenterna 

 

Intervjuerna visar att oavsett om man läser för nöjes skull eller om man läser för 

skolans räkning använder man sig av lässtrategier. Dessa kan vara medvetna eller 
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omedvetna. Vilka knep man tar till för att få en så lyckad läsning som möjligt beror på 

vilka erfarenheter man har och vilken hjälp man har fått tidigt i livet. Lässtrategierna 

såg olika ut beroende på om man läste för nöjes skull eller om man läste för skolans 

räkning. Oavsett vilket är det viktigt att veta vilka lässtrategier som passar varje 

individ.  

 

4.6.1 Lässtrategier hos respondenterna vid läsning för nöjes skull 

 

När det kom till frågan under vilka yttre omständigheter man väljer att läsa kunde 

man se en tydlig uppdelning mellan de kvinnliga och de manliga respondenterna. De 

förstnämnda hade en gemensam syn på att det var viktigt att det var tyst omkring 

dem. Belysningen var också viktig och hur man satt eller låg när man läste likaså. Att 

de behövde lugn och ro omkring sig uppgav de var ett problem när det skulle läsas i 

skolan eftersom den miljön sällan uppfyller de kraven. Elev 3 svarade: 

 

Det måste vara tyst och jag måste sitta bekvämt. I skolan går det alltså inte lika bra som 

hemma. Det är för mycket ljud.  

 

De manliga respondenterna hade däremot inte lika höga krav på de yttre 

omständigheterna.  

 

Jag sitter oftast vid datorn med boken i handen. Jag har musik på och belysningen 

tänker jag aldrig på. Jag läser oftast på kvällarna om jag har tid. Jag brukar följa texten 

med fingret. (Elev 6) 

 

Gemensamt för samtliga respondenter var att alla föredrog att läsa på kvällstid innan 

läggdags. 

 

4.6.2 Lässtrategier hos respondenterna vid läsning till prov 

 

Att läsa i syftet att lära sig en text för att klara sig bra i skolan, exempelvis till prov, är 

vardagsmat för gymnasieungdomarna. Den respondent som stod för den mest 

medvetna textinlärningen var Elev 2 som på frågan hur hon läser till prov o dyl 

svarade: 
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Jag sätter mig vid datorn och skriver om texten med mina egna ord och sedan jämför 

jag för att se om jag fått med det viktigaste. Det är enklare att komma ihåg det man själv 

skapar. Det är mina lärare som har sagt att det är ett bra sätt. Jag har också kommit på 

själv att jag behöver dela upp läsandet i kortare stunder eftersom jag inte kommer  

 ihåg vad jag läst om jag läser för mycket på en gång.  

 

Ovanstående citat ger en förhoppning om lyckade studier. Dessvärre respresenterar 

det endast hälften av respondenterna (Elev 1, 2 och 3). Undersökningen visade att 

lika många (Elev 4, 5 och 6) hade väldigt lite kunskap om hur man går tillväga för att 

läsa in en text. Ett minst lika vanligt svar representeras av det från Elev 6: 

 

Jag brukar oftast börja kvällen innan. Jag läser igenom texten några gånger, om jag 

överhuvudtaget läser. Ibland struntar jag bara i det. Jag skriver aldrig ner några 

stödord. Ingen har lärt mig hur jag ska göra och oftast går det inte så bra för mig. Om 

jag inte förstår någonting av texten brukar jag inte läsa vidare.  

 

Den strategi som var gemensam för den halva som aktivt använder sig av en 

lässtrategi (Elev 1, 2 och 3) var den att skriva ner stödord till texten för att sedan 

formulera om den med hjälp av egna ord. De respondenter som inte använde sig av 

en lässtrategi (Elev 4, 5 och 6) uppgav själva att deras textinlärning inte brukar 

fungera så bra.  

 

4.6.3 Skolans ansvar 

 

Samtliga respondenter uppgav att skolan borde ta ett större ansvar för att tillgodose 

eleverna med de verktyg som krävs för en lyckad studiegång.  

 

De flesta lärare säger ”lär er det här” men man vet inte hur. Även om det är mycket ens 

eget ansvar borde man få grundkunskaperna tidigt i skolan. Man måste få lära sig hur 

man ska lära sig. Jag kan inte minnas att man fått lära sig det i grundskolan. Eftersom 

alla elever är så olika kanske en lärares tips på studieteknik inte gäller för alla. (Elev 1) 

 

De flesta (Elev 1, 3, 4, 5 och 6) svarade även att det var svårt att få den hjälpen 

hemma och att det därför var ännu viktigare att skolan hjälpte till att hitta rätt 

studieteknik till eleverna redan i tidig ålder. Utöver det önskades regelbundna 

övningar i studieteknik under hela grundskolan för ett så bra resultat som möjligt.   
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4.7 Vad och varför läser respondenterna? 

 

Oavsett om respondenterna tycker om att läsa eller inte är det ändå något många av 

dem ägnar en relativt stor del av sin tid till.  

 

4.7.1 Vad läser respondenterna? 

 

Av samtliga respondenter var det hälften (Elev 1, 2 och 3) som läste böcker på eget 

initiativ. På frågan om vad de skulle läsa om de fick i uppgift att gå till biblioteket och 

låna en bok svarade samtliga att det som lockade mest var ungdomsböcker som var 

verklighetsbaserade, men även faktaböcker och biografier. 

 

Helst skulle jag inte läsa, men jag skulle försöka hitta något som verkar intressant, typ 

någon ungdomsbok som är verklighetsbaserad. (Elev 6) 

 

Den dominerande texttypen för denna hälft var ändå kurslitteratur medan 

skönlitterära böcker kom på en andra plats. Tredjeplatsen intogs av nyhetsartiklar på 

Internet tätt följt av sms-text, chatt-text och Facebook.  

 

Jag läser mest på nätet. Facebook, sms och msn. Vi har Kuriren hemma men jag läser 

den aldrig. Istället läser jag lite sportnyheter på nätet. (Elev 5) 

 

Ovanstående citat representerar den hälft av respondenter (Elev 4, 5 och 6) som 

sällan eller aldrig läser en bok på eget bevåg. De läser istället en del fragmenterad text 

i form av sms, msn och Facebook och sällan en text i helhet. 

 

4.7.2 Varför läser respondenterna? 

 

Fyra respondenter (Elev 1, 2, 3 och 5) uppgav att när de läser sådant som inte har 

med skolan att göra är det främsta syftet att bli underhållen. Därefter kommer jakten 

på kunskap och information.  

 

Jag tycker om att läsa. Det är min hobby. Det är kul och man lär sig mycket av det. 

Allmänbildning och saker som man har nytta av även i andra ämnen. Skriftspråket blir 

bättre. (Elev 2) 
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Elev 4 och 6 angav jakten på kunskap som den främsta motiveringen, och 

underhållning som andra medan Elev 5 hävdade att han läste enbart för att få 

underhållning. På frågan om de kunde beskriva känslan som infinner sig när man 

läser en skönlitterär bok svarade fyra respondenter (Elev 1, 2, 3 och 4) att det var 

skönt och avkopplande medan resterande två (Elev 5 och 6) svarade att det var 

jobbigt och svårt. 

  

4.8 Respondenternas läsning i framtiden 

 

Endast två av respondenterna (Elev 2 och 3) trodde och hoppades att de skulle 

fortsätta läsa böcker efter gymnasiet. Resterande fyra (Elev 1, 4, 5 och 6) uppgav att 

deras läsning förmodligen skulle se ut som den gör nu, dvs att de kommer fortsätta 

läsa kortare texter på Internet i form av msn, Facebook och nyhetsartiklar. Elev 1 

trodde att han skulle läsa mindre skönlitterära böcker men desto mer faktatexter i sin 

framtida utbildning.  

 

Jag tror inte jag kommer läsa några böcker. I alla fall inte skönlitterära. Det är så 

mycket i vardagen som ska fixas så det blir nog svårt att få tid. (Elev 4) 
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5 Diskussion 

I nedanstående kapitel utvärderar jag den metod jag använt mig av i min 

undersökning. Därefter följer en resultatdiskussion som jag valt att göra främst kring 

det material som mina intervjuer gett. 

 

5.1 Utvärdering av metod 

Med uppsatsens syfte i åtanke fungerade mitt metodval bra. Genom djupintervjuer av 

gymnasieungdomarna där jag tilläts att ställa följdfrågor till mina förberedda 

intervjufrågor kunde jag samla så mycket information om deras läsvanor som 

krävdes för att få bra grund till min uppsats. Frågorna som ställdes vid intervjuerna 

var varken känsliga eller svåra att svara på och tack vare att jag kände 

respondenterna sedan tidigare var det sex stycken avslappnade och öppna samtal 

som ägde rum. För att ytterligare skapa en avslappnad stämning valde jag att 

genomföra intervjuerna på ett café. Att jag transkriberade materialet i direkt 

anslutning till varje intervju medförde att jag hade möjlighet att göra eventuella 

justeringar inför nästa intervju och på så sätt ständigt förbättra dem. 

Reliabiliteten i uppsatsen torde vara hög med tanke på att respondenterna var 

på det klara med att deras svar inte skulle bedömas på något sätt och att ingen annan 

än jag skulle ta del av det inspelade materialet. Därför upplevde jag deras svar som 

ärliga och öppna.  

Då det kommer till urvalet av intervjupersoner valde jag att fråga de av mina 

tidigare elever från både yrkes- och studieförberedande program som jag trodde 

skulle vara mest bekväma i en intervjusituation. Av hänsyn till tidsaspekten blev det 

de sex som först svarade att de ville ställa upp som blev intervjuade. Detta innebär att 

jag inte fick en lika stor del representanter från de båda programtyperna vilket kan 

påverka resultatet. Park (2010:489-505) menar att elever som kommer från hem där 

ingen av föräldrarna har en akademisk utbildning har en lägre läsfrekvens än de som 

har en förälder som har en sådan. Jag ställde inga frågor om vilken utbildning 

respondenternas föräldrar har och kan därför inte jämföra mina resultat med Parks 

utlåtande. 
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5.2 Resultatdiskussion 

Syftet med min uppsats var att få en fördjupad förståelse för gymnasielevers läsvanor 

och genom denna få idéer till konkreta arbetssätt som kan hjälpa mig och andra 

lärare i undervisningen. Den tidiga kontakten med läsning verkar vara avgörande för 

elevernas fortsatta läsning i stort. De elever som kom i kontakt med läsning redan i 

tidig ålder, dvs innan sex år, minns läsning som något positivt medan de elever som 

inte kom i kontakt med läsning förrän i skolan inte hade några tydliga minnen alls av 

att lära sig läsa och visade ett lågt läsintresse även fortsättningsvis. Frågan som då 

uppstår är om skolan ens har någon möjlighet att påverka dessa elevers inställning 

till läsning om de inte har positiva erfarenheter av en sådan hemifrån? En anledning 

till att de som kom i kontakt med läsning tidigt har positiva minnen av tidig läsning 

är troligtvis att de uppmärksammats mer positivt eftersom det skedde innan 

skolstarten. I skolan däremot är det något man ska lära sig och det finns då en risk att 

läsningen blir förknippad enbart med skolan och då blir isolerad från verkligheten 

vilket medför att eleverna har svårt att se den verkliga nyttan med den. Den stora 

utmaningen blir här att komma på hur man skapar en läsvilja hos dessa barn innan 

det blir som ett tvång. 

Den undersökning som gjorts av Skardhamar (2006:72-73) visar att 

klassuppsättningar av böcker i skolan har klara fördelar. I undersökningen framkom 

bland annat att många elever föredrog att samtala om boken de hade läst för att 

förstå den bättre och för att kunna jämföra innehållet med verkligheten. En sådan 

gemensam läsupplevelse kan bidra till en känsla av gemenskap; något som är viktigt 

för alla barn och ungdomar. En nackdel är dock, precis som Molloy (2008:333-335) 

är inne på, att det blir svårt att främja elevernas läsintresse när de inte får välja 

litteratur själva, men här kan ett varierat arbetssätt där man varvar läsning av 

klassuppsättningar med efterföljande boksamtal med individuella litteraturval vara 

på sin plats. 

Enligt Park (2010:489-505) har föräldrarnas utbildningsnivå betydelse för 

elevernas inställning till läsning. Utöver detta, menar han, spelar tidig läsning i 

hemmet, föräldrarnas attityder till läsning och antal böcker hemma en stor roll. 

Gemensamt för de intervjupersoner som fick en tidig kontakt med läsning var att de 

kom från hem där böcker var ett naturligt inslag och där de vuxna läste olika typer av 

litteratur regelbundet i form av skönlitterära böcker, nyhetstidningar och artiklar på 
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Internet. I de bokfattiga hemmen däremot var det vanligare att läsa torftigare 

litteratur i form av Aftonbladet och skvallertidningar. Skolverket menar att ” ett rikt 

och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där 

kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts” (Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet, 2011:87). Detta skulle alltså innebära att det finns 

en risk att de elever som inte är intresserade av läsning känner ett utanförskap. Man 

skulle kunna tolka Skolverkets text som att den som inte är intresserad av läsning 

inte har någon möjlighet att vara delaktig i samhället. Medför ett rikt språk 

automatiskt ett rikt liv? På ett sätt är det positivt att man strävar efter att alla ska ha 

ett rikt liv, men det kan samtidigt bli uteslutande, och dessutom kan man undra vem 

det är som bestämmer vad som är ett rikt liv och vad som är ett torftigt. Är det 

Skolverket som ska bestämma det? Är det så att Skolverkets visioner är 

generaliserbara för alla människor eller är de det endast för de som har rätt 

förutsättningar med sig hemifrån? Att känna utanförskap för att man saknar ett 

intresse för något som någon annan bestämt att man ska vara intresserad av känns 

tveksamt.  

Oavsett om eleverna är intresserade av läsning eller inte är det en oundviklig del 

i skolan redan på lågstadiet. Eftersom eleverna har olika erfarenheter och 

förkunskaper av läsning, för att inte tala om olika intressen, så kan man ju diskutera 

vilken typ av litteratur som bör förekomma i skolan för att tillgodose allas behov. 

Flickor har en mer positiv inställning till läsning (Merisuo-Storm, 2006:111-125) så 

kanske större fokus borde ligga på pojkarnas önskemål? En intressant observation 

som gjordes av Elev nr 3 var att litteraturen redan på låg- och mellanstadiet var 

könsuppdelad och att det dessutom fanns betydligt mer att välja på för flickor. Om 

det är läsningen i sig av en bok som eftersträvas krävs det böcker som behandlar fler 

teman som kan tänkas passa pojkar i ung ålder. Är det enbart läsning överhuvudtaget 

som eftersträvas kan man undra om inte seriealbum är ett alternativ. På så sätt kan 

man kanske locka pojkarna in i läsningens värld. Mina egna erfarenheter av 

serieböcker är positiva sedan jag fick ett flertal manliga gymnasieelever som saknade 

intresse för läsning att läsa Maus med lyckat resultat. Med tanke på att det finns en 

uppsjö av serier som täcker alla möjliga ämnen borde det inte vara något problem att 

hitta något åt alla. Elevernas intresse som motivation till att läsa kan inte 

underskattas, och enligt Merisuo-Storm (2006:111-125) finns det risk för att elever 

vars intressen inte tas i beaktande vid valet av litteratur slutar läsa helt och hållet och 
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dessutom utvecklar ett livslångt motstånd till läsning.  

Elev nr 5 berättade att han vid ett flertal tillfällen under låg- och mellanstadiet 

läste samma bok av den enkla anledningen att han gjorde det lätt för sig för att den 

var lättläst. En sådan läsning innebär att eleven enbart läser för läsandets skull, eller 

kanske snarare för lärarens skull, då läsandet blir en prestation i sig utan något vidare 

syfte. Går det att undvika? Eller blir det enda alternativet att eleven inte läser alls? 

Det viktiga verkar i alla fall vara att ge eleverna en så positiv upplevelse av läsning så 

tidigt som möjligt för att den fortsatta läskarriären ska bli så bra som möjligt, och 

med det i åtanke kanske man helt enkelt får nöja sig med att eleven läser. Den 

generella uppfattningen bland mina intervjupersoner var i alla fall att läsningen 

påverkades till det negativa när de fick läsa något de själva inte valt.  

Att många elever uppfattar läsning som något töntigt på mellanstadiet skulle 

kunna vara ett tecken på osäkerhet, något som mina respondenter också var inne på. 

När klasskamraternas åsikter betyder så mycket är det otroligt viktigt att få bort 

töntstämpeln och jag undrar om man inte bäst gör det genom att hitta rätt litteratur 

för just den aktuella målgruppen, exempelvis seriealbum eller självbiografier.   

Eftersom samtliga respondenter utom en var överens om att den litteratur 

många gymnasielärare bestämde att de skulle läsa var ointressant och tråkig kan man 

undra om inte svensklärare behöver undervisas i olika slags litteratur och lära sig att 

tänka utanför den traditionella litterära kanon som fortfarande verkar dominera. Vad 

gäller litteraturundervisningen i övrigt på gymnasiet är det intressant att endast en av 

respondenterna hade en positiv inställning till litteraturhistoria som ämne. Att 

anledningen till detta var lärarens förmåga att koppla litteraturen och dess uppgifter 

till elevernas intressen på ett engagerande sätt i kombination med att eleverna själva 

fick vara med och påverka valet av litteratur visar att många svensklärare behöver 

tänka om för att nå sina elever på bästa sätt. Finns det någonstans skrivet vilka verk 

man ska läsa? Jag tror att många, i synnerhet yngre lärare, saknar mod och styrka att 

som nyanställd ifrågasätta de traditioner som redan är etablerade på skolan. Istället 

halkar man in i det som redan är och sedan blir det av olika anledningar enklast att 

fortsätta på det spåret.  

Den typ av litteratur som de flesta intervjupersonerna föredrog att läsa var 

verklighetsbaserade böcker, självbiografier och  faktaböcker. Det är intressant att 

ungdomar i stor utsträckning vill läsa verklighetsbaserat, men hur verklig är den 
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verklighetsbaserade litteraturen egentligen? På ett sätt är ju alla berättelser fiktion i 

någon form. Detta skulle kunna vara en ingång till ett utökat intresse för vad 

berättande egentligen är, dvs berättande som en slags förenkling av en komplicerad 

värld fylld av händelser, intryck och tolkningar. Att berätta handlar ju ofta om att ge 

mening åt olika handlingar. Jag menar att om det hos eleverna finns ett intresse för 

verkligheten borde det finnas ett sätt att förklara att litteraturen på olika sätt 

beskriver just verkligheten. Även romaner har verklighetsanknytning i och med 

författarens erfarenheter och ofta har man bara förvridit en verklighet. Vidare kanske 

man får lov att acceptera att vi som lärare behöver möta eleverna på deras planhalva 

när det kommer till att göra dem motiverade och intresserade av läsning och 

berättande. En tanke är att låta de sociala medierna, såsom Facebook och msn, vara 

en utgångspunkt för ett ökat intresse för berättande genom att lägga fokus på 

skrivande, exempelvis kedjeberättelser i forumform, som i sin tur kan generera 

läsintresse och ge språkbruket ett uppsving.  

De elever som var medvetna om att de saknade en lässtrategi var även medvetna 

om att deras ofta låga provresultat berodde på just det men de saknade kunskap om 

hur de skulle gå till väga för att prestera bättre. Detta visar att, precis som samtliga 

respondenterna själva tyckte, studieteknik är något som borde satsas på och vara 

ständigt aktuellt under hela skolgången som ett naturligt inslag. 

En av slutsatserna som jag drar av min studie är att det finns ett klart samband 

mellan en tidig kontakt med läsning och en lyckad läskarriär. Föräldrarnas 

inställning till läsning är också avgörande. Är den positiv kommer förmodligen även 

elevens inställning att vara det. När eleverna väl börjar skolan verkar det inte helt 

oväntat vara så att man som lärare får jobba extra hårt med de som kommer från ett 

läsfattigt hem för att få dem läsintresserade. Detta kan vi göra bl.a. genom att låta 

eleverna känna större delaktighet i valet av litteratur och genom att vara entusiastiska 

och hitta på varierande arbetsuppgifter. I kursplanen för ämnet litteraturhistoria 

finns det inget som anger vilka specifika verk som ska läsas i kursen. Trots det får 

eleverna läsa böcker som inte intresserar dem och som på grund av det inte heller gör 

något bestående intryck på dem. En annan slutsats är att mycket av ansvaret för att 

intresset för läsning ska infinna sig hos eleverna ligger på skolan men för att den ska 

lyckas krävs det att den möter eleverna där de känner sig hemma och trygga även om 

det innebär att man får gå ifrån den traditionella undervisningen.  
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6 Avslutning  

 
Jag anser att jag med hjälp av mina intervjuer, tidigare forskning och den lästa 

litteraturen fått mina frågeställningar besvarade.  Av de sex eleverna i studien kom en 

lika stor del från ett läsrikt hem som från ett läsfattigt hem. Detta visade sig betyda 

oerhört mycket för den framtida läsningen i skolan ända fram till idag. De 

förstnämnda hade en positiv inställning till läsning och inga större svårigheter att 

läsa in en text vid prov och liknande. De sistnämnda hade dessvärre både en negativ 

inställning till läsning och svårigheter med läsinlärning. Trots detta efterlystes en 

tidigare och mer regelbunden undervisning i studieteknik av samtliga elever i 

studien.  

Resultatet  i min studie visar även att det är viktigt att jobba på elevernas 

inställning till läsning redan tidigt i grundskolan, gärna genom att tillgodose eleverna 

med passande litteratur eftersom det verkar vara den avgörande faktorn för att de 

överhuvudtaget ska vilja läsa. Den töntstämpel som läsning får av vissa elever beror 

förmodligen på deras egen otillräcklighet när det kommer till läsning och det är den 

vi behöver få ordning på. Den verklighetsbaserade litteratur som föredras kan bli en 

inkörsport till ett ökat intresse för berättandet som i sin tur leder till ett ökat intresse 

för läsning. Jag finner att det skulle vara väldigt intressant att undersöka skrivandets 

relation till läsandet men det är ett ämne för en annan studie.  

Min undersökning vittnar även om att det finns en klyfta mellan skolans 

litteraturundervisning och verkligheten. Eleverna i studien beskrev lärarnas val av 

litteratur som tråkig och enformig. Den traditionella litteraturundervisningen bör 

luckras upp och möta eleverna på deras planhalva. Detta är förstås ingenting som kan 

göras på en dag och de framtida barnen till de elever jag intervjuade kommer 

förmodligen att börja skolan med samma förutsättningar som sina föräldrar, men på 

sikt hoppas jag att fler lärare inser och jobbar för att alla elever oavsett 

förutsättningar ska ha samma chans att lyckas i skolan.  
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

 

Läsning i hemmet 

1. Minns du när du kom i kontakt med läsning första gången? 

2. Kan du beskriva ett starkt läsminne som du har?  

3. Har du fått höra mycket sagor som liten? 

4. Läste/läser dina föräldrar mycket? I så fall, vilken typ av text? 

 

Läsning i skolan 

5. Hur såg din läsning ut på grundskolan? 

6. Hur har din läsning sett ut på gymnasiet? 

7. Har ni haft lässtunder? Om ja, tyckte du om dem? 

8. Tycker du att dina olika lärare i svenska har haft samma inställning till 

läsning?  

9. Hur mycket spelar lärarens roll in för läsmotivationen? 

10. Vad tycker du om litteraturhistorian i skolan? 

11. Hur skulle man kunna göra läsningen i skolan roligare? 

 

Läsning i umgängeskretsen 

12. Läser dina kompisar mycket böcker? Om ja, diskuterar ni någonsin böcker? 

13. Vad läser dina kompisar förutom böcker? 

 

Attityder till läsning  

14. Har du någonsin känt dig i underläge på grund av dina läsvanor? 

15. Tror du att det bland vissa ungdomar anses töntigt att läsa böcker?  

16. Tycker du att det är roligt/lustfyllt att läsa? 

17. Har din inställning till läsning förändrats under din uppväxt eller har den 

alltid sett likadan ut? 

18. Om du skulle läsa en bok, vilken typ av bok väljer du (genre)? 
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Lässtrategier 

19. Kan du beskriva en för dig typisk lässituation? Tid, ljud, ljus, hjälpmedel, etc. 

20.  Hur läser du till prov o dyl? Vem har lärt dig? 

21. Tycker du att du har fått lära dig lässtrategier i skolan? 

 

Vad och varför läser du? 

22. Vilken slags text läser du mest av? 

23. Varför läser du? (Underhållning, förströelse, information, kunskap etc) 

24. Varför ska man läsa, tror du? 

 

Läsning efter gymnasiet 

23. Hur tror du att din läsning kommer att se ut efter gymnasiet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


