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Förord 
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Abstrakt 

Syftet med denna uppsats är att undersöka elevers läslust på kulturgymnasiet i Luleå. Studien 

ska visa hur elever upplever skönlitterär läsning, på skolan och på fritiden. Studien undersöker 

även hur eleverna upplever förarbetet och efterarbetet inom det litterära arbetsområdet. I 

anslutning till detta har lärares syn på elevernas litteraturläsning och arbetet för ökad läslust 

undersökts. Studien jämförs även med tidigare examensarbeten, avseende ämnet läslust för att 

se om våra resultat skiljer sig från andra studier som genomförts inom området. 

Undersökningen genomfördes genom en lärarintervju, en elevintervju samt en enkätstudie 

som utfördes av 31 elever. De två lärarna som intervjuades undervisade i årskurserna 1, 2 och 

3 och i dessa klasser genomfördes även enkätstudien. Elevintervjun ägde rum med två elever, 

en kille och en tjej i årskurs 3. 

Resultaten visar att eleverna läser mer i skolan än på fritiden. Att ha kunskap om elevernas 

läsförmågor och intressen är viktigt för att kunna hitta rätt litteratur till rätt elev. I 

lärarintervjun framförde lärarna att man bör ha förkunskaper om elevernas läs- och 

skrivförmågor och hur de upplever litteratur. De anser att lärare bör ha kunskap om på vilken 

läsförståelsenivå eleverna befinner sig för att kunna uppmuntra eleverna till läslust. Eleverna i 

sin tur framförde att de uppskattar litteratur som de kan relatera till. En lärarinformant tog upp 

att hon försöker anpassa böckerna efter ålder, intresse och aktualiteter. Elevinformanterna 

upplever dock föga delaktighet i valet av litteraturen i skolan och att deras fritidsintressen inte 

inkluderas i undervisningen. 

De slutsatser som framkommit i denna studie är att informanterna från Kulturgymnasiet i 

Luleå upplever att elevernas intresse för litteratur är grundläggande för att de ska känna 

läslust. Eleverna uppskattar om de kan relatera till och vara delaktiga i litteraturvalet i skolan. 

Lärares upplevelse och förhållande till litteratur är också grundläggande för att skapa positiva 

attityder till skönlitterär läsning bland eleverna. Eleverna anser att lärarna kan förmedla 

intresset genom att ha inspirerande presentationer av litteraturen samt tydligt förklara syftet 

med läsningen, för att på så sätt kunna uppmuntra och skapa engagemang. 
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Abstract 

The purpose of this study is to examine joy of reading among students who attend the Cultural 

Program at the upper secondary school in Luleå. The study presents the students’ experiences 

of reading fiction, at school as well as on their leisure time. The study also examines the 

students’ thoughts about preparatory- and post-production work in their literature education. 

In connection to this, we have examined how the teachers perceive the students’ reading 

habits and how they work to stimulate the students’ joy of reading. We also compare the study 

with previous studies regarding the subject ‘joy of reading’ to see whether our results deviate 

from similar studies within the field. The study is based on interviews with teachers and 

students, as well as an online questionnaire which was filled out by 31 students. The two 

teachers who were interviewed taught grade 1, 2 and 3 and the questionnaire was answered by 

the students from these grades. Two students, a boy and a girl, participated in the student 

interview.  

The results show that the students read more in school than on their leisure time. Knowledge 

of the students’ reading abilities and interests are important aspects in finding suitable 

literature for each individual student. During their interviews, the teachers expressed the 

importance of prior knowledge of the students’ reading- and writing abilities as well as the 

students’ experiences and perception of fiction in general. In order to support and stimulate 

students’ joy of reading, the teachers express that each teacher needs to assess on which level 

the students are regarding their reading comprehension. The students expressed that they 

appreciate fiction to which they can relate. One of the teachers discussed how she tries to 

choose fiction with regards to age, students’ interests and to current themes. However, the 

students expressed that they do not feel included when it comes to choosing which literary 

text they are supposed to read in school and that their interests and hobbies are not taken into 

consideration in their education.  

The conclusions drawn from this study are that the informants believe that the students’ 

personal interests in fiction make up the foundation for whether the students will feel joy in 

reading or not. The students appreciate if they can relate to and participate in the choice of 

fiction that will be used in the literature education. The teacher’s personal experiences and 

attitude towards reading fiction are also fundamental in order to create positive attitudes 

among the students. The students suggest that the teachers can promote their personal interest 

in reading by having inspiring presentations of the chosen fictional texts. They also think that 



 
 

the teacher needs to clearly explain the purpose of why they will read specific texts in order to 

encourage and engage them.  
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1 Inledning 

Forskning visar att ungdomars intresse för skönlitteratur minskar. Det sjunkande intresset är 

något som vi ofta har diskuterat på lärarutbildningen. I detta examensarbete undersöker vi hur 

läsintresset ser ut på Kulturgymnasiet i Luleå; om det nedsatta intresset för litteratur även 

existerar på Kulturgymnasiet och vad det i sin tur är som uppmanar elever till läslust på denna 

skola. En viktig del i resultaten av vår undersökning om vad som uppfordrar elever till läslust 

grundas på att läsförståelse och språklig förmåga är viktiga delar för en personlig utveckling, 

något som befästs initialt i kursplanen för svenska: 

Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, 

kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med 

hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina 

medmänniskor och sig själv (Skolverket, 2011:160). 

De kunskaper eleverna förvärvar från litteraturen hjälper dem att lära känna sin omvärld, 

därför är det viktigt att läraren beaktar litterära kunskaper som eleverna får med sig från 

fritiden och i skolan, något som har varit ett centralt område i vår undersökning. En annan 

viktig del har varit om eleven ska ha rätt att delta och bestämma över sin utbildning och sina 

arbetsuppgifter, måste eleven självständigt och ibland med lärarens hjälp få chansen att möta 

olika litterära genrer. Med det sjunkande antalet ungdomar som läser skönlitteratur blir det än 

viktigare för skolan att ge eleverna en plats där de kan söka sig till olika litteraturgenrer i 

samband med att deras kunskaper från fritiden införlivas. För att sedan kunna förmedla olika 

litteraturgenrer måste läraren i sin tur vara medveten om olika teorier för att kunna förmedla 

vikten av litteraturläsning och hur man kan arbeta vidare mot ökad läslust.  

Vi blev intresserade av att göra en undersökning om vad som motiverar elever till 

skönlitterär läsning när vi såg att Kulturgymnasiet sökte lärarstudenter som var villiga att 

granska elevernas läslust och upplevelser av litteraturundervisningen på deras skola.  Hur man 

ska motivera elever för att läsa skönlitteratur är inte ett nytt problem, men det är inte heller en 

fråga som kommer sluta vara aktuell och som blivande svensklärare kommer vi i högsta grad 

att beröras av frågan om hur man ska motivera eleverna till att läsa skönlitteratur. Vår studie 

undersöker hur pedagoger kan arbeta för att eleverna ska kunna se samband mellan den 

skönlitteratur eleverna läser på fritiden och i skolan. Undersökningen granskar på vilket sätt 

lärarna på Kulturgymnasiet i Luleå arbetar med skönlitteratur i undervisningen och hur 

eleverna upplever detta. Studien problematiserar hur det skönlitterära arbetet sker i praktiken, 

utifrån direktiven från styrdokumenten. Vi valde titeln Utmana eller utmanas eftersom vår 
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studie undersöker samspelet mellan lärare och elever i litteraturundervisningen; lärare 

utmanar eleverna med litterära texter men låter sig även utmanas genom att ta del och 

inspireras av elevernas egna intressen och åsikter.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Målet med detta examensarbete är att undersöka hur elevernas läsvanor ser ut på den valda 

skolan, utifrån elevernas och lärarnas synvinklar. Vi diskuterar hur elevernas förhållande till 

skönlitteratur ser ut i skolan samt på fritiden. Syftet med studien är att utifrån den 

problematiserade bilden av den skönlitterära undervisningssituationen kunna konkretisera och 

motivera hur undervisningen kan ske för att främja elevernas läslust och läsmotivation.  

Vi kommer undersöka vilken läsforskning det finns om elevers läsvanor, vilka metoder man 

kan arbeta med för att utöka samt uppmuntra elevers läsning i skolan och på fritiden. För att 

få ett bra underlag med olika infallsvinklar till undersökningen har vi valt att genomföra en 

intervjustudie med två elever, två lärare samt en enkätstudie som har genomförts i tre klasser. 

Frågeställningarna vi kommer att utgå ifrån är: 

 Hur ser elevernas läsvanor ut?  

 Införlivas elevernas intressen i litteraturundervisningen? 

 Hur upplever eleverna litteraturarbetet? 

1.2 Disposition 

Uppsatsen börjar med en bakgrund där det förklaras vad syftet med skönlitterär läsning är 

enligt styrdokumenten. Fortsättningsvis tangeras varför man ska läsa skönlitteratur och sedan 

klargörs det sociokulturella perspektivet, som är det teoretiska perspektivet i denna uppsats. 

Uppsatsen fortsätter med ett avsnitt om tidigare forskning som gjort inom området. Kapitel 3 

beskriver metoden och materialet som använts till uppsatsen, det vill säga de kvalitativa och 

den kvantitativa undersökningen. Dessa undersökningars resultat redovisas i kapitel 4. I 

kapitel 5 diskuteras dessa resultat samt avslutas uppsatsen med en framåtsyftande del som 

handlar om framtida forskning som kan göras inom området.    

1.3 Arbetsfördelning 

Arbetsfördelningen under studien har distribuerats lika. Vi har båda sökt och läst litteraturen 

som är stommen i inledningen och de teoretiska delarna av uppsatsen. Vi deltog tillsammans 

vid intervjuerna och delade sedan upp transkriberingsarbetet så att Elin ansvarade för 

elevintervjun och Helena ansvarade för lärarintervjuerna. Vi arbetade tillsammans med 
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enkätresultaten och analyserade dessa. Samtliga resultat har vi diskuterat tillsammans, varpå 

Helena har skrivit ner diskussionen för metoden och Elin skrev diskussionen för resultaten.   

2 Bakgrund 

Detta kapitel kommer att beröra skönlitteraturens roll inom skolan. Kapitlet kommer först att 

behandla styrdokumenten och vad som står om skönlitteraturens plats i skolan. Efter detta 

följs ett avsnitt om skönlitteraturens roll och betydelse för individen. Som avslutning beskrivs 

det sociokulturella perspektivet.  

2.1 Styrdokumenten 

I Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Gy11, 

befästs det hur viktigt det är med elevaktivitet, möjligheten att se samband och uppleva 

kulturell medkänsla. I de övergripande målen och riktlinjerna står det som mål att eleven ”kan 

söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa till kunskap, 

självinsikt och glädje” (2011:9). Litteraturen, både skönlitteratur och facklitteratur, ska alltså 

ge eleven ny kunskap och bidra till elevens förståelse för sig själv som individ och ge 

utrymme för att läsningen ska kännas rolig och utvecklande.  

Grunden för svenskämnet är språk och litteratur. Detta står initialt i kursplanen och 

motiveras med att människan genom språket kan ”uttrycka sin personlighet, och med hjälp av 

skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier [l]ära känna sin omvärld, sina 

medmänniskor och sig själv” (2011:160). Läroplanen är tydlig med att skolan ska vila på 

demokratisk grund och att elevernas erfarenheter från fritiden ska tas in i undervisningen. 

Inom den skönlitterära undervisningen finns det dock vissa riktlinjer om vilken slags litteratur 

som eleverna ska läsa. De ska få ”[k]unskaper om centrala svenska och internationella 

skönlitterära verk och författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang” 

(2011:161), ”[k]unskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i 

skönlitteratur från olika tider, dels i film och andra medier” (ibid.) Eleven ska även utveckla 

sin ”[f]örmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och 

kulturer författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med utgångspunkt i 

det lästa” (ibid.). För att eleverna ska kunna nå ovanstående syfte krävs en balans mellan 

deras personliga valmöjlighet och lärarens övergripande förståelse och kunskap. Eleverna ska 

”få möta olika typer av skönlitteratur och andra typer av texter samt få sätta innehållet i 

relation till egna erfarenheter, intressen och den egna utbildningen” (ibid.) Läraren kan hjälpa 
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eleverna till den skönlitteratur de inte själv kan införskaffa och ge dem möjligheten av ta del 

av olika litterära inslag. 

Människans förmåga för reflektion, kommunikation och utveckling är nära bundet till 

språket. Just skönlitteraturens roll för att utveckla elevernas empatiska förmåga samt 

moraliska ställningstaganden är något som genomsyrar kursplanen. Det står att eleven ska 

utveckla sin förmåga att kunna använda skönlitteratur, andra texter och medier som en grund 

för ”självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och 

föreställningsvärldar”. Förmågan att använda skönlitteratur och dylikt kan leda till att eleven 

skapar nya tankesätt och nya perspektiv (Skolverket, 2011:160). 

I styrdokumenten står det att eleven ska få chansen att utveckla kunskaper om olika former 

av litteratur. Lärarens kunskaper vägleder eleverna till litteraturen och elevens bör få 

möjligheten att kunna koppla litteraturen till sin fritid. Med skönlitteraturen skapar eleven nya 

erfarenheter om andra och sig själv. Resultaten i vår studie visar att eleverna och lärarna anser 

att lärares kunskaper om skönlitteratur är grundläggande för att skönlitteraturen ska förmedlas 

på rätt sätt och genom litteraturen får eleven chansen att utveckla kunskaper om sin omvärld. 

Eleverna anser även att deras intressen bör införlivas mer i litteraturvalen något som initierat 

står i läroplanen, att eleverna ska få koppla skönlitteraturen till sina egna erfarenheter.  

2.2 Varför skönlitteratur? 

Skönlitteraturen har en tydlig plats i svenskämnets kursplan samt i läroplanen, även om inte 

syftet med skönlitterär läsning i sig är tydligt motiverat. Öhman (2015) menar att 

skönlitteraturen fyller en viktig funktion för den språkliga träningen, men han lyfter även fram 

att den skönlitterära berättelsen i sig är viktig. Han förklarar att ”[e]n berättelse är ett försök 

att skapa samband och sammanhang mellan olika människor, händelser och platser” 

(2015:20). Ord som ”samband” och ”sammanhang” förekommer flitigt i läroplanen och 

Öhman betonar vikten av den skrivna skönlitterära textens förmåga att framställa ett skeende 

ur ett visst perspektiv. Gillespie (1994) diskuterar också berättelsens förmåga att låta läsaren 

ta del av andras föreställningsvärldar, vilket i sin tur kommer ge läsaren en personlig 

utveckling. Fiktiva texter ger en mångfald av intryck och infallsvinklar; den kan beskriva 

historiska tillfällen, den kan beskriva framtiden, den kan skildra andra kulturer. 

Skönlitteraturen är även trygg; den tillåter läsaren att ta del av moraliska dilemman eller svåra 

situationer utan att den sätter någon i direkt fara. Det finns få andra medel där man kan ta del 

av till exempel krigsutsatta människors livsöden, än genom den skönlitterära texten. Kidd och 

Castano (2013) förklarar att individen genom skönlitteraturen får kunskap om andras liv som 



 

5 
 

sedan kan appliceras på dennes egen livsvärld. De menar att skönlitteraturen skapar en diskurs 

som uppmanar läsaren att skapa mening i en värld där det finns en mängd av olika möjliga 

vägar. Läsaren lär sig att fylla igen mellanrummen i texten för att kunna skapa denna mening. 

Den skönlitterära världen är fylld med komplexa individer och läsningen sätter igång de 

psykologiska processer som behövs för att kunna skapa förståelse om karaktärer och deras 

subjektiva erfarenheter. Kunskap om människors komplexitet ökar läsarens förmåga att känna 

empati. Även Peterson (2001) tar upp att skönlitteratur kan ha ett kognitivt värde, den kan 

hjälpa oss att förstå verkligheten. Skönlitteratur kan också upplevas ha ett emotionellt värde, 

alltså läsaren kan ha känsloupplevelser under läsningens gång. Han skriver även att 

litteraturen kan vara formellt tillfredställande, vilket innebär att läsaren får berikande 

erfarenheter. Sammanfattningsvis går det att lyfta fram dessa argument till varför arbetet med 

skönlitterära texter är viktigt inom skolan: skönlitteraturen utmanar eleverna till att använda 

en djupare imaginär förmåga och koncentration, den ökar empatin och ger möjlighet till 

moraliska ställningstaganden och den är en trygg verklighetsflykt.  

Många forskare är positiva om effekterna av skönlitterär läsning. Mchale, Crouter och 

Tuckers (2001) studie vittnar dock om negativa effekter hos de barn som läser mycket 

skönlitteratur. De har studerat hur läsning påverkar amerikanska barns anpassning till 

vuxenlivet. Studien baseras på tre aspekter som de menar vittnar om barnens anpassning till 

vuxenlivet; skolbetygen, som visar kognitiv och akademisk kompetens, depressionssymptom, 

för att visa på barnens psykologiska hälsa, samt föräldrarnas uppfattning om barnens allmänna 

uppförande. Deras resultat lyfter dels fram skönlitterär läsning som något sociokulturellt 

betingat, där barn av övre medelklassen ägnar sig mer åt att läsa, dels visar studien på 

negativa aspekter när det gäller läsning och depression. Strukturerade aktiviteter, så som 

sport, ger enligt studien en mer positiv utveckling för barnen medan de barn som ägnar sin 

fritid åt läsning har både positiva och negativa aspekter för barnens anpassning till vuxenlivet. 

De barn som anses som aktiva läsare presterade allmänt bättre i skolan och fick höga betyg, 

men samtidigt visade de på ökade depressionssymptom. Författarna diskuterar att sambanden 

kan bero på att barn som läser mycket är mer kognitivt utvecklade, vilket i sin tur kan ge 

barnet en annan självuppfattning som manifesteras i depressionssymptom. Läsande barn kan 

även skapa isolering och ensamhet, då deras fritidssysselsättning är en mer självständig 

aktivitet som är utanför andra sysselsättningsgrupper. Dessa resultat kan dock ifrågasättas. 

Forskning fån Billington (2015) motsäger nämligen att depressionssymptom ökar hos de barn 

som läser. Hennes forskning visar snarare att depressionssymtom minskar och att 
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sannolikheten för depression är 28 % högre hos andelen icke-läsare än hos de som läser 

regelbundet.  

Att skönlitterär läsning uppfattas som en självständig, isolerande sysselsättning kan vara ett 

problem för lärare om de vill arbeta för en ökad läslust hos sina elever. Knoester (2010) 

problematiserar uttrycket självständig läsning, ”independent reading” (2010:2), och menar att 

forskare ofta använder uttrycket utan att ha någon grund för vad det innebär. Läsning, menar 

Knoester, är socialt och inte självständigt. Resultaten av hennes studie visar att barn ofta 

diskuterar sin läsning med andra, som vänner och familj. Knoester lyfter fram att barn läser 

för att på så sätt kultivera relationer. Barnens val av bok är strategiskt baserat på vilka 

relationer som barnen önskar skapa; relation mellan barn och förälder kopplas till den bok 

som barnen önskar att föräldern ska läsa för dem på kvällen, på samma sätt som relationer 

mellan en kamrat bygger på bokval som grundas på gemensamma intressen. Knoester (2010) 

betonar vikten av ett interaktivt läsande inom skolan; bokjournaler, läscirklar och ständiga 

dialog mellan lärare-elev och elev-elev i samband med skönlitteratur är kärnan i att skapa en 

bild av läsning som en social sysselsättning. Det interaktiva läsandet blir ett lärande i samspel, 

vilket är stommen i det sociokulturella lärandet.  

2.3 Sociokulturellt perspektiv 

Studien som genomförs i detta examensarbete beaktar det sociokulturella perspektivet. I det 

sociokulturella perspektivet finns en konstruktivistisk syn på lärande där kunskap ofta skapas 

genom samarbete i en kontext. Synen på lärandet i en kontext anser vi är viktigt att lyfta fram 

för att vidare kunna diskutera skönlitteraturens roll i skolan. Läsning av skönlitteratur ses 

traditionellt sett som en individuell handling, vilket vi diskuterar senare.  

Dysthe (2003) skriver att i ett sociokulturellt perspektiv anses det att kunskap inte skapas 

främst genom individuella processer utan genom samarbete i en kontext. Dysthe skriver att i 

synen på det sociokulturella perspektivet på lärandet fokuserar man på sex centrala aspekter: 

”lärande är situerat, lärande är huvudsakligen socialt, lärande är distribuerat, lärande är 

medierat, språket är grundläggande i läroprocesserna, lärande är deltagande i en 

praxisgemenskap” (2003:43). Den situerade aspekten betyder ett lärande där kunskapen sätts 

in i en viss situation där kunskapen anses passa in. När det sker en kognition hos eleven i den 

kontext vederbörande befinner sig i, så är den integrerad i handlingen och handlingen är 

integrerad i lärande; hur eleven lär och den miljö eleven befinner sig i är viktigt för det som 

lärs. Den andra aspekten är att lärande är socialt i huvudsakligen två avseenden; kulturellt och 

historiskt, samt inom relationer och interaktion mellan människor. Människor, som lärare och 
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vänner, ger stimulans och uppmuntran i den individuella läroprocessen. Den tredje aspekten 

är att lärandet är distribuerat bland flera olika människor i en grupp. Vi lär och utvecklas inom 

en social gemenskap där olika människor äger olika kunskaper som vi delar med oss av till 

varandra. Den fjärde aspekten är att lärandet medieras genom diverse verktyg. I vår lärprocess 

behöver vi verktyg som stöttar oss. Dessa verktyg innehåller tidigare generationers 

erfarenheter som vi genom kommunikation får förmedlat till oss och som sedan överförs 

vidare till andra generationer. Verktygen kan vara böcker, film, anteckningar eller datorer, 

som samverkar i ett komplext samspel med lärande och kulturella ideologier. Den femte 

aspekten är att lärande är deltagande i en praxisgemenskap. Detta innebär att den lärande från 

början saknar kunskap som behövs för att vara med i praxisgemenskapen. Den lärande 

utvecklas genom medverkan i gruppen där värdet ligger vid sociala aktiviteter som skapar den 

kontext som är nödvändig för lärande. Den sjätte aspekten som Dysthe (2003) lyfter fram är 

att språket är grundläggande i läroprocessen. De kommunikativa processer som vi använder 

språket i ger oss förutsättningar för lärande och utveckling. Genom att vi lyssnar, härmar och 

samarbetar med andra får vi kunskaper och färdigheter som är viktiga för kulturen genom hela 

livet. Dessa aspekter utgör synen på lärande i det sociokulturella perspektivet. Vår studie 

fokuserar på hur eleverna upplever skönlitterär läsning och läslust, och hur lärare arbetar för 

att främja läslusten. Det sociokulturella perspektivet med dess fem aspekter – socialt, 

distribuerat, medierat, språkligt, deltagande – utgör teorin efter hur undervisningen kan ske. 

Skönlitterär läsning ses ofta som en individuell handling. Vår undersökning fokuserar därför 

på huruvida lärarna arbetar med deltagande och sociala arbetsformer, som till exempel 

boksamtal.  

De historiska- och sociokulturella omständigheter som existerar i barns livsvärldar styr och 

sätter gränser i barns utvecklingsprocess. Hundeide (2006) förklarar att barndomen, 

uppfostran, utveckling till mognad och deltagande i den kulturella gemenskapen är delar av 

ramarna som finns i ett historisk och kulturellt perspektiv. Ramarna är osynliga eftersom de är 

självklara, och de styr barnets utveckling. Det finns i sin tur socialiserings- och 

utvecklingsprogram i alla samhällen som innehåller anvisningar när barn ska behärska olika 

färdigheter och som anger vilka riktningar och vilken form barnets utveckling bör ta för att 

barnet ska bli accepterat i den kulturella gemenskapen. I det sociokulturella perspektivet 

skapas lärande i ett socialt sampel och det krävs flera aspekter för att det sociala samspelet ska 

mynna ut i rätt lärande. Dock är det viktigt att ha i åtanke vilka kulturella och sociala ramar 

som utgör grunden för barns livsvärld och vilka sociala kunskaper de får från omvärlden som 
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ligger till grund för barnets utveckling. De kulturella och sociala ramarna kan påverka till 

exempel grunden för elevers inställning till skönlitteratur. 

3 Tidigare forskning 

Forskningen om barns och ungdomars skönlitterära läsvanor är stor och sträcker sig i ett långt 

tidsspann. Statens medieråd genomför återkommande undersökningar om ungdomars 

medieanvändning. I deras senaste rapport visar de att 10 % av eleverna i åldern 17-18 år 

aldrig läser böcker eller tidningar på fritiden. 75 % av ungdomarna i samma åldersgrupp 

spenderar mindre än en timme om dagen åt att läsa böcker eller tidningar (Statens medieråd, 

2013).  

Johnsson-Smaragdis och Jönssons (2006) vittnar om ett minskat läsintresse hos ungdomar. 

Deras studie kartlägger ungdomars läsning mellan åren 1976 – 2002 och resultaten visar på en 

kraftig minskning av regelbundna läsare bland ungdomar. Studien visar även att klyftorna i 

litteraturläsningen ökar. Visserligen fastslår de att socioekonomiska skillnader inte alls är 

särskilt framträdande; de små skillnader som de kan påvisa syns bland de yngre deltagarna 

snarare än hos tonåringarna. Dock syns klyftorna i läsningen om man ser på 

könsfördelningen, där flickor läser mer än pojkar, oavsett vilken socioekonomisk bakgrund de 

har.  

Följande avsnitt kommer att behandla tidigare forskning inom barns och ungdomars 

inställning till läsning och läslust. Vi kommer först redogöra varför läsning av skönlitteratur 

anses vara viktigt inom skolan och samhället i stort. Vidare beskriver vi lärarens arbete med 

skönlitteratur och avsnittet avslutas med att beskriva forskning om ungdomars inställning till 

skönlitteratur.  

3.1 Lärarens arbete med texter i skolan 

Skönlitteraturens roll i skolan är inte en fråga om dess vara eller icke vara; styrdokumenten är 

tydliga med dess roll i undervisningen. Vad som däremot inte framkommer i styrdokumenten 

är hur läraren ska arbeta med skönlitterära texter. Öhman (2015) kritiserar hur lärarna väljer 

att undervisa skönlitteratur i dagens skola. Han skriver att:  

[a]llt mindre utrymme ägnas åt att gå in i de världar som de litterära texterna kan erbjuda, och i den mån 

litteraturen behandlas i läromedlen är det främst som åskådningsexempel för att diskutera olika samhälleliga 

och existentiella frågor, eller för att utgöra ett medel i det mera praktiska syftet att lära sig att skriva 

(2015:143). 
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Även Bruns (2011) menar att det som skiljer en god läsare mot en dålig läsare är läsarens 

förmåga att förlora sig själv. Enligt Bruns är en svag läsare en läsare som endast ser texten 

som ord på papper utan att kunna visualisera och föreställa sig vad orden faktiskt beskriver. 

Läroplanen och kursplanen förespråkar litteraturhistoria och att eleverna ska lära sig 

berättartekniska stilgrepp och dylikt, men det står även att eleverna ska lära sig att söka sig till 

skönlitteratur som en källa för glädje och inspiration. De kvalitativa intervjuerna i denna 

studie fokuserar därför på frågor om hur lärarna rent konkret arbetar med skönlitteratur i 

undervisningen, från textval, förarbete, arbetsgång och efterarbete.   

För ett skönlitterärt arbete är såklart textvalen i sig väldigt viktiga; vilka texter som ska 

läsas, och i vilket syfte. Enligt Brodow och Rininsland (2005) påverkar lärarens personliga 

attityd till skönlitteratur kvalitén på den skönlitterära undervisningen. För att kunna erbjuda 

bredd så bör läraren ha kunskap om både äldre litteratur men även nyare populärlitteratur. Om 

eleverna ska kunna utveckla sina läskunskaper för framtida svårare läsning så bör även läraren 

vara orienterad i mer svårtillgänglig litteratur. Idag har samhället höga krav på att 

svensklärare bör använda sin fritid åt att läsa samt ta del av skönlitterära texter och forskning 

inom ämnet. I samband med en ökning av administrativa uppgifter gör det att svensklärarnas 

arbetsbörda tilltar. Om läraren inte skapar en egen kunskapsbank så försvåras arbetet för att få 

eleverna att uppskatta och utveckla sin skönlitterära läsning. Eftersom textvalen och lärarens 

personliga engagemang och intresse i skönlitteratur påverkar, så diskuterar vi vad läraren 

utgår ifrån när de väljer skönlitterära texter och vi undersöker även elevernas åsikt gällande 

den skönlitteratur de arbetar med i skolan.  

Utöver lärarens privata läsning så lyfter Brodow och Rininsland (2005) fram det kollegiala 

samarbetet och samverkan med biblioteket som vägar för hur läraren kan ta till sig kunskap 

om skönlitteratur. Särskilt viktigt är ett välfungerande samarbete med andra lärare, eftersom 

lärarna inom det kollegiala samarbetet får möjlighet att delge varandra om vilken 

skönlitteratur som fungerar och hur man ska förmedla litteraturen till de tänkta elevgrupperna. 

Det skönlitterära utbudet är som sagt väldigt brett, så på samma sätt måste lärarens 

inhämtning och input ha en bredd. Om läraren aktivt arbetar med att få tips från andra lärare, 

från bibliotek, från tidningar eller andra medier, eller från eleverna själv, så kommer 

undervisningen att bli varierande, och vidare skapar läraren lärandeglädje till fler elever. Med 

koppling till det sociokulturella perspektivet blir dialog och samarbete aspekter som inte bara 

gäller mellan lärare och elever, utan även mellan lärare och lärare, eller lärare och till exempel 

bibliotekarier. Vi diskuterar därför det kollegiala samarbetet i våra resultat. 
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3.2 Elevkännedom som grunden till litteraturval 

Elevkännedom är även en aspekt vi belyser i våra resultat. I Gy11 står det att skolan ska ”ta 

till vara de kunskaper och erfarenheter som finns i det omgivande samhället och som eleverna 

har från bl.a. arbetslivet” (2011:8), det vill säga att den kunskap eleven förvärvar på fritiden 

ska påverka undervisningens innehåll. Att hålla sig informerad om varje individuell elevs 

kunskapsinhämtning och deras privata upplevda erfarenheter är en stor och svår uppgift, något 

som Brodow och Rininsland (2005) diskuterar. Ett konkret exempel på hur de kan få ta del av 

elevernas upplevelser är att läraren kan be elever skriva ett brev där de berättar om sina 

favoritböcker och hur de upplever läsning. Elevernas tips på böcker kan sedan användas i 

undervisningen. Läraren kan således ta del av elevernas erfarenheter och istället för att läsa 

igenom en mängd skönlitteratur i sökandet efter den rätta boken så kan de engagera eleverna 

att själva berätta vilken skönlitteratur de faktiskt uppskattar.  

När läraren tar del av elevernas litteraturtips och åsikter skapas det en bättre miljö, där 

dialogen ligger som grund i klassrumsklimatet. Dysthe (2003) anser att samtalen skapar 

möjlighet för människor att dela med sig av tankar och erfarenheter. I samtalen får eleverna 

chansen att dela med sig av egna erfarenheter. Gadler (2011) framhåller även hur värdefulla 

samtalen och relationerna mellan lärare, elev och skola är. Han lyfter fram olika 

förutsättningar för att eleverna ska få en gynnsam skolsituation, till exempel interaktionen och 

bemötandet som finns mellan lärare och elever, de ämnesdidaktiska kunskaper som läraren 

besitter och hur dessa kunskaper sedan förmedlas till eleverna. Förutom dialogen måste 

lärarens kunskaper förmedlas på rätt sätt och skolan måste ta hänsyn och variera 

undervisningen för elever med olika förutsättningar. Lärare behöver alltid vara medvetna om 

elevernas förutsättningar; till exempel att elever växer upp i olika hemmiljöer, och att vissa 

uppmuntras till läsning medan andra inte uppmuntras. Enligt Duncan-Parks (2010) är det 

föräldrarna som i första hand inspirerar barnen till läsning. I andra hand är det lärarna och i 

tredje hand biblioteket. Han diskuterar att lärarnas inflytande gällande elevernas skönlitterära 

läsning kan vara långvarig och förändra deras attityder till skönlitteratur. Pedagogerna kan 

därför visa engagemang för skönlitteratur och kontinuerligt diskutera sin egen läsning med 

sina elever. Att dela med sig av olika bokrekommendationer och sina upplevelser kan ändra 

inställningar hos de elever som är icke läsare.  
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3.3 Miljöns påverkan på litteraturundervisningen  

Förutom pedagogens roll i arbetet mot ökad läslust påverkar även miljön och mängden 

skönlitteratur elevernas skönlitterära inställning. Detta är något som Porter (1947) beskriver i 

sin studie och som forskare utvecklat genom åren. Enligt Porter (1947) så bör eleverna skolas 

till att läsa på fritiden; eleverna besitter inte läskunskap från början utan det är något eleverna 

måste lära sig i en stimulerande miljö. Om eleverna blir vana läsare har de sedan lättare att 

greppa och skapa förståelse om andra ämnen som lärs ut i skolan, exempelvis amerikansk 

historia, utan att det blir svårbegripligt. Skolan måste lära eleverna att uppleva läsning positivt 

genom uppmuntran och berömmelse. De måste uppleva nöjet med skönlitteraturläsning som 

gör att intresset sedan kan föras vidare från skolan till vardagen. Först när eleverna upplever 

läsning som något positivt kan de utvecklas och bli utbildade. Bruns (2011) problematiserar 

dock detta eftersom hon menar att litterära texter i sig inte kan bli undervisade; användningen 

och bearbetningen av texter är en omedveten process. Bruns diskuterar hur undervisning inom 

skönlitteratur antingen kan bjuda in eller förstöra för individens fortsatta och utvecklade 

förmåga för just bearbetning och användning av skönlitterära texter. Resultaten av hennes 

studie lyfter fram instruktionerna inför det skönlitterära arbetets som grunden för hur eleverna 

i sin tur kommer att lära; om instruktionerna anses vara enbart lärarens uppgift att skapa och 

förmedla så hämmas elevernas bearbetning av texten. Det får helt enkelt inte vara för mycket 

pekpinnar och givna tolkningar. Detta är något vi även diskuterar i intervjuerna med 

informanterna från Kulturgymnasiet. Instruktionerna för ett skönlitterärt arbete rör mängden 

förarbete läraren förbereder men även litteraturvalen i sig, vilka böcker eleverna ska läsa och 

varför.  

3.4 Syftet med litteraturundervisningen  

Mossberg Schüllerqvist (2008) diskuterar syftet med varför eleverna ska läsa viss 

skönlitteratur. Som tidigare tagit upp så läser elever skönlitteratur för att få en inblick i andras 

liv, få uppleva humor i texten samt få chansen att fundera på existentiella frågor. Eleverna ska 

då få läsa för att upptäcka världen och fundera över dessa existentiella frågor och kunna allt 

eftersom utveckla förmågan att läsa utifrån litterärvetenskapliga krav. Lärarna i Mossberg 

Schüllerqvists undersökning arbetade mycket med kritik och värderingar som verktyg till 

läslusten. Eleverna ska genom detta bli trygga med sina reflektionsförmågor samt kunna 

värdera sin läsning. De får chansen genom recensioner, boksamtal, andra estetiska hjälpmedel 

och övrigt att arbeta med att kunna uttrycka sig med ett fackspråk samtidigt som deras 

självförtroende ökar. Dessa grundtankar om effekterna av skönlitterär läsning går att 
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kombinera med vad Brodow och Rinisland (2005) anser att läraren bör värdera när man väljer 

litteratur som eleverna ska läsa. De förklarar att läraren i sitt val av skönlitteratur måste ta 

hänsyn till var varje individuell elev befinner sig i sin läsutveckling. För att kunna skapa 

intressanta diskussioner bör läraren även tänka på vilka texter eleverna kan ta till sig och 

engageras av. Om eleverna upplever ett lärande som vidgar deras kompetenser, leder det till 

en ökning av deras lust att lära. Eleven måste i lärandet känna att deras kompetens ökar och 

att de får stärkande, positiv respons från lärare och andra elever. Brodow och Rininsland anser 

även att det inte bara är vissa typer av skönlitteratur som skapar ett engagemang hos läsaren, 

utan det handlar om de associationer läsaren får till sig egen värld, elevers förmågor att känna 

engagemang för en text ökar i sin tur läslusten. Den skönlitterära läsningen innebär en 

sekundär socialisation som en komplettering till den primära socialisationen som de får från 

sin fritid. Om eleverna saknar den primära socialisationen så är den sekundära viktig för 

eleverna för att kunna upptäcka nya världar och utveckla en insikt om skillnader i livet.  För 

att skönlitteraturen ska ge kognitiv stimulans, en upplevelse av emotionellt värde och vara 

formellt tillfredställande så är det viktigt att läraren har kunskaper om sina elever.  

Om läraren väljer skönlitteratur som inte matchar elevernas kunskapsnivå, så kommer 

eleverna uppleva den alltför svår och tråkig. Enligt Brodow och Rinisland (2005) föredrar 

elever att läsa massmarknadsromaner där det ofta finns ett tydligt centralt tema samt likartat 

perspektiv, något som kan vara svårt att hitta i mer avancerad litteratur. Ungdomar vill läsa 

om fantasi, spänning, starka känslor och humor. Den skönlitteratur som används måste möta 

eleverna på deras intressenivå, men det ska fortfarande finnas möjligheter att upptäcka och 

utvecklas genom texter som är på en högre förståelsenivå. Skönlitteratur ska väljas efter vad 

eleverna intresserar sig för, men detta ska ske i kombination med litteratur som utmanar deras 

egen litteraturrepertoar för att stimulera läslusten. Duncan-Parks (2010) anser att 

elevdelaktighet i litteraturvalen i sig uppmutrar eleverna till att forma och satsa på sitt eget 

lärande. När eleverna i sin tur får vara med i valet får de en känsla över av att de har kontroll 

över sina studier, och om eleverna känner att lärarna respekterar deras val kan det leda till att 

de kämpar mer med sitt eget lärande. Valet kan till exempel begränsas till att de ska välja en 

bok inom en specifik genre, för att minska förirringen. Duncan-Parks skriver att eleverna 

lyfter fram just valmöjlighet, variation och skiftande svårighetsgrad gällande läsförståelse och 

språkform, som faktorer som påverkar deras läsmotivation. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att dessa författare för fram liknande åsikter, 

oavsett om en text är äldre eller mer modern bör man möta eleverna med texter som berör och 



 

13 
 

skapar engagemang där elevens delaktighet är en viktig faktor för att eleven ska känna 

engagemang. 

3.5 Ungdomars inställning till skönlitterär läsning 

Arbetet med att stimulera läslust och utmana eleverna kan ske på många sätt. Norberg (2003) 

har gjort en undersökning där hon granskar hur man kan arbeta med skönlitteratur för att 

stimulera elever till läsning och skapa en bättre läsförståelse. Hon skriver att eleverna i hennes 

undersökning föredrog att läsa böcker som är roliga, som har ett bra språk och som de kan 

leva sig in i. De värdesätter högläsning för att det är mysigt, avstressande och ger en delad 

upplevelse mellan lärare och elev, även i de högre årsklasserna. Högläsning har även en 

praktisk funktion eftersom det skapar möjligheter för elever och lärare att samtala om en text 

när alla hör texten samtidigt. Författare inom språkutveckling, som Ingvar Lindberg och 

Aidan Chambers, framför hur viktiga samtalen är för språkutvecklingen. Bokläsningen kan 

inledas med högläsning av ett kapitel som gör att eleverna får en ökad medvetenhet för 

detaljer i språket, nyanser, uttal av ord, som en viktig del för till exempel elever som har 

svenska som sitt andraspråk. Högläsning gynnar även elever som i vanliga fall läser enklare 

texter, då det kan leda till ökad motivation hos de elever som lyssnar (Norberg, 2003). 

Högläsning är en metod att arbeta med för att få eleverna mer motiverade och intresserade för 

läsning. Metoden skapar en stämning och eleverna får lättare grepp om litteraturens innehåll, 

speciellt för de elever som har lässvårigheter.  Högläsningens roll i det skönlitterära arbetet 

diskuteras i de kvalitativa intervjuerna med lärarna.  

Ulfgard (2004) har gjort en studie som fokuserar på just flickors läsning och vad som 

motiverar dem. Hon konstaterar att flickor läser för att de anser det som både roligt och 

lärorikt. Flickorna i studien lyfter fram att de genom skönlitteraturen lär sig om historia, om 

levnadsvillkor, igenkänning och förståelse för hur man ska leva sina liv. En grupp av de 

studerade flickorna, ”den mångetniska” (2004:111) gruppen, lyfter fram skönlitteraturens 

hjälp för språklig utveckling. Flickornas svar stärker motiveringen till varför man ska läsa 

skönlitteratur. Vilken slags skönlitteratur som läraren väljer att arbeta med bör således vara 

utmanande för eleverna och stimulera till vidgad förståelse för levnadsvillkor. Skönlitteratur 

som tangerar djupare moraliska frågor blir också viktig om eleverna ser skönlitteraturen som 

en guide till hur de själv bör leva och handla. Slutligen måste skönlitteraturen vara på en 

språkligt utmanande nivå. Blir den språkliga nivån för hög så kommer eleverna förmodligen 

att skärma sig från texten och uppleva den tråkig samt tröttsam. Blir språket för enkelt så 
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kommer de dock inte att utveckla nivån på sin språkkunskap, vilket är något som kommer 

påverka deras akademiska prestationer i alla ämnen och inte bara inom svenskan.  

Vill läraren ha möjligheten att skapa och bygga positiva läsupplevelser och ökad läslust hos 

de elever som är icke-läsare så måste läraren anpassa och individualisera vilken skönlitteratur 

eleverna ska arbeta med. Nivån på skönlitteraturen kan vara svår att sätta som allmängiltig 

inom en klass eftersom alla elever befinner på olika individuella nivåer. Chambers (1985) 

poängterar att varje individs skönlitterära läsning alltid utgår ifrån var läsaren befinner sig och 

bygger vidare på denna kunskap. Däremot verkar det vara ett problem att bygga vidare på 

individens skönlitterära engagemang inom skolvärlden. Både Ulfgards (2004) studie och 

Bruns (2011) studie vittnar om att den läslust som unga ofta har på fritiden tenderar att 

försvinna när de ska läsa skönlitteratur i skolan. Lärarvalda böcker avfärdas som typiska 

lärarböcker, de är tråkiga och eleverna förstår inte syftet med varför de ska läsa specifika 

böcker. Ulfgard (2004) menar att läsintresse inte är något som alla per automatik har eller 

kommer att ha, precis som det är med andra intressen. För att skapa läslust måste skolan och 

läraren se varje elevs egen person och försöka hitta vägar att möta eleven i hens intressen, 

men att det är en utopi att tro att alla elever kommer att utveckla läslust. Bruns (2011) 

upptäckte i sina studier att elever ofta engagerar sig i den skönlitteratur de läser privat, utanför 

skolan, men att deras motivation och glädje hindras av själva skolmiljön. Skolmiljön innebär 

konformitet och betygssättning och bedömning, något som hon anser är de största bidragande 

faktorerna för elevernas negativa syn på skönlitterär läsning inom skolan. Dessa faktorer 

brottas skolan ständigt mot, och det är även grundproblemet för vår undersökning. 

Kommande avsnitt behandlar tidigare examensarbeten inom området läslust. Avsnittet 

efterföljs av vår egen undersökning, som börjar med ett avsnitt om de metoder och material vi 

använt oss av. Sedan presenteras intervjuerna samt enkätsvaren.    

3.6 Tidigare examensarbeten 

Detta avsnitt behandlar tidigare examensarbeten om elevers läslust. Många av dessa 

undersökningar har lett till liknande resultat om vad som påverkar elevers läslust och vilka 

metoder lärare kan använda sig av i litteraturundervisningen. De undersökningar som tas upp 

nedan fokuserar på olika åldersgrupper men har relevanta resultat för detta examensarbete. 

Pinds (2012) och Hofer Karlssons (2010) examensarbeten fokuserar på lärarnas syn på läslust. 

Harbys (2007) examensarbete fokuserar på en enkätundersökning samt elevintervju om 

elevers läsvanor på gymnasiet. 
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I tidigare examensarbeten har det framkommit resultat om vilka metoder som lärare 

använder sig av för att uppmuntra elever till läsning. Pind (2012) tar upp tre viktiga faktorer 

att ha i åtanken i arbetet mot ökad läslust: miljö, motivation och elevanpassning. Miljön är 

viktig för att det ska finnas ett klimat som uppmuntrar till läsning. Motivation för att läsa 

skönlitteratur grundas ofta på om man har en inre motivation, man läser för att man har lust 

att läsa. Läsning ska vara kravlöst för att lusten att läsa ska existera. Elevanpassningen är 

enligt Pind avgörande i arbetet mot ökad läslust; skönlitteraturen ska vara grundat på elevens 

intresse och läsförmåga. Hon anser även att elevernas attityd mot läsning förbättras om 

eleverna får vara med i valet av litteraturen (2012:40f).  

Harby (2007) har studerat pojkar och flickors läsintresse och läsvanor på gymnasiet. Hennes 

undersökning baseras på intervjuer med tre elever och en enkätundersökning. Studien visar att 

lärarnas intresse för skönlitterär läsning fanns som en röd tråd i arbetet med litteratur och att 

olika arbetsformer måste finnas för att öka läsintresset bland könen. I skillnaden mellan 

pojkar och flickors läsning ansåg lärarna att flickor generellt läser mer medan pojkarnas 

läsintresse ökar i årskurs 3. En lärare framförde även en aspekt som bör beaktas när det gäller 

skönlitterär läsning kopplat till kön, nämligen vilket gymnasieprogram eleverna i fråga går på. 

Harby förklarar att olika gymnasieprogram kan ha mer eller mindre fokus på skönlitteratur, 

där pojkar på mer teoretiska program kanske läser mer än pojkar på praktiska program. 

Resultatet från enkätundersökningen visar att cirka 80 % av flickorna och 55 % av pojkarna 

hade en positiv inställning till att läsa skönlitteratur. Pojkarna uppmanas ofta till läsning av 

föräldrar, kompisar och lärare medan 50 % av flickorna läser självmant. Slutligen tar Harby 

upp att 64 % av flickorna och 31 % av pojkarna väljer att läsa minst en gång i veckan. 

På fritiden är det vanligt att elever ängar sig åt digital kommunikation och lärarna behöver 

arbeta mer för att föra in elevernas erfarenheter runt digital kommunikation i klassrummet. 

Samtidigt behöver lärarna se till att eleverna läser skönlitteratur och facklitteratur. I Pinds 

(2012) underlag var det 73 % som läser någon eller flera olika genrer inom skönlitteratur per 

vecka samt 17 % som läser flera gånger under en månad. Baserat på detta konstaterar hon att 

90 % läser reguljärt för nöjes skull. Hon talar om att eleverna spenderar mycket av sin fritid 

vid datorn och har dragit det som en slutsats till varför läsandet avtar med stigande ålder. 

Detta påvisar hon genom att referera till sin undersökning, där eleverna som gick i femman 

var unika om att välja digital kommunikation som den bästa genren att läsa medan fyrorna 

valde skönlitteratur samt serier. De läsvanorna eleverna har hemma påverkar indirekt lärarens 

arbete i undervisningen; elever som är vana läsare klarar sig bättre i det dagliga skolarbetet 

och då får lärarna mer tid över för att hjälpa de svaga eleverna. 
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Hofer Karlssons (2010) examensarbete baseras på en enkätundersökning som visar att 

många elever, både killar och tjejer, har ett relativt bra förhållande till fritidsläsning. Hon 

framför att tid och lust är grunden för elevernas fritidsläsning. Mängden som eleverna läser 

kan variera, från några gånger i månaden till varje dag. Eleverna väljer olika typer av texter, 

från skönlitteratur till tidningar och deras val grundas på elevens intresse. Undersökningen 

visar att mängden skönlitteratur som eleverna läser beror på vilken årskurs de går i. De läser i 

större utsträckning skolböcker, sedan läser de skönlitteratur, faktaböcker och vidare. På frågan 

om eleverna själva valde vilka skönlitterära texter som de skulle läsa så varierade elevernas 

svar. Vissa valde sina texter själv och andra svarade att de fick hjälp. En intervjuad lärare i åk 

5 ansåg det viktigt att introducera skönlitteratur utifrån elevens intresse. Hofer Karlsson 

förklarar att skönlitteraturen bör presenteras genom att läraren talar om olika författare och 

använder sig av högläsning som gör att eleven vill fortsätta läsa boken. Lärarna ska föra in 

elevernas fritidsintressen i skolan för att öka elevernas läslust hos alla elever. Elevernas 

attityder till läsning grundas på vad de ska läsa; om de ogillar texterna blir läsningen tråkig 

och ett måste. I hennes undersökning framkommer det att de elever som ägnar sig åt 

fritidsläsning har en fördel när det gäller att ta till sig andra texter.   

4 Metod och material 

Vår studie har både en kvantitativ och kvalitativ inriktning. Den kvantitativa delen av studien 

bygger på en enkätundersökning. Vi har valt att genomföra en enkätundersökning för att ge en 

översikt över vårt valda forskningsområde. Kulturgymnasiet söker en kartläggning av elevers 

läsvanor och kvantitativa studier passar bra för att ge en helhetsbild.  

4.1 Den kvalitativa intervjun 

Studien bygger på kvalitativa intervjuer med två lärare respektive fyra gymnasieelever. Patel 

och Davidson (2003) menar att en kvalitativ intervjus syfte ”är att upptäcka och identifiera 

egenskaper och beskaffenheten hos något” (2003:78). En kvalitativ studie används således för 

att få en djupare och mer nyanserad bild än vad en kvantitativ enkätstudie kan visa. Trost 

(1997) skriver att en kvalitativ studie ”skall sträva efter att få svar på frågan hur snarare än på 

frågan varför” (1997:33). Patel och Davidson (2003) problematiserar den kvalitativa studien 

eftersom de menar ”att varje kvalitativt forskningsproblem kräver sin unika variant av metod” 

(2003:78). Vår kvalitativa studie har en låg standardisering och den är semistrukturerad. 

Kvale (2009) förklarar att en lågt strukturerad kvalitativ intervju har öppna frågor där 

intervjuarens roll är att öppna upp temat för informanten att diskutera, utan att vara styrd av 
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mängden frågor eller längden på informantens svar. I en semistrukturerad intervju undviks 

ledande frågor och ja/nej-frågor.  

4.1.1 Urval 

Urvalet av informanter till de kvalitativa studierna begränsas dels på tidsaspekten, dels på 

studiens syfte. Trost (1997) tar upp att kvalitativa studier bör begränsas när det kommer till 

urvalet av informanter. Har studien för många informanter så kommer materialet bli 

ohanterligt och oöverblickbart, vilket kommer medföra att viktiga detaljer kan missas. 

Eftersom studien bygger på en begäran från Kulturgymnasiet så är informanterna kopplade till 

just Kulturgymnasiet. Syftet med studien är att se hur elevernas läsvanor ser ut och hur lärare 

kan arbeta för att skapa en brygga mellan fritidsläsning och skolläsning. Därför är det av 

intresse att ha informanter som både är elever och lärare. Vi valde därför att genomföra 

kvalitativa intervjuer med två svensklärare samt två elever. Intervjuerna med lärarna var 

personliga, det vill säga en lärare intervjuades åt gången. Dessa intervjuer fokuserar på hur 

lärare ser på läslust, hur de arbetar med skönlitteratur och andra texter i skolan samt vilka 

problem de upplever kan kopplas till litteraturläsning. Elevinformanterna valdes ut av lärarna 

och de intervjuades gemensamt. Eftersom endast två elever intervjuades var det nödvändigt 

att ha elever som läser på sin fritid; vi vill se vad som skiljer elevernas läsupplevelse hemma 

och på skolan. Lärarna fick således välja ut vilka informanter som skulle delta, eftersom de 

känner eleverna bättre och de vet vilka som på så sätt kan bidra med information till intervjun. 

Enlig Trost (1997) är könsvariabeln alltid relevant när det kommer till urval av informanter. 

Vi gav därför lärarna som kriterium att vi ville ha en kvinnlig representant och en manlig.  

Eleverna intervjuades tillsammans. Trost (1997) tar upp interaktionen mellan informanterna 

som en positiv aspekt inom en gruppintervju. Informanterna kan bygga vidare på varandras 

idéer och kan ge större insikt. Trost menar att det som är negativt med gruppintervjuer är att 

dominanta röster lätt kan ta över intervjuerna samt att deltagarna blir för påverkade av 

varandra och ”samlas kring en åsikt” (1997:27). Eftersom vi endast intervjuade två elever så 

var det fortfarande lätt att rikta frågorna utan att informanten kunde gömma sig bakom någon 

annan. Vi som intervjuledare är helt utomstående, vilket gör att en gruppintervju passar bättre 

eftersom det är viktigt att eleverna känner sig trygga att samtala. För att få med de elever som 

aldrig läser på fritiden använder vi därför även en kvantitativ studie.  

 Studien har genomförts i enlighet med de fyra huvudkraven enligt Vetenskapsrådet (u.å.): 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Innan 

intervjuerna förklarades syftet med intervjuerna samt informanternas anonymitet i deltagandet 
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av studien. Alla informanter har samtyckt över sin medverkan i studien. Den insamlade 

informationen används endast till denna uppsats forskningsändamål.  

Informanterna kommer att benämnas som följande: 

 Elev 1, kille.  

 Elev 2, tjej.  

 Lärare 1. Hon har arbetat som lärare i 36 år. Undervisar svenska och engelska i årskurs 

1-3 på gymnasiet.  

 Lärare 2. Hon har arbetat som lärare i 20 år. Undervisar i svenska i årskurs 1-3 på 

gymnasiet.  

Samtliga intervjuer genomförde den 27 november, 2014. Intervjuerna tog mellan 20-45 

minuter. Intervjufrågorna finns att hitta i Bilaga 1.  

4.1.2 Datainsamling och bearbetning 

För att bearbetningen av intervjun ska vara så pass trogen intervjutillfället som möjligt valde 

vi att spela in respektive intervju. Patel och Davidson (2003) skriver att en inspelning är 

lättare att bearbeta om den finns som text, därför transkriberades intervjuerna i efterhand. 

Transkriptionerna genomfördes samma dag som intervjuerna hölls. Efter detta bearbetades 

transkriptionerna i omgångar. Patel och Davidson förespråkar löpande analyser under 

bearbetningen av en kvalitativ undersökning, eftersom det ofta uppstår idéer som kan berika 

undersökningen, eller eventuellt problem som behöver tas itu med. Trost (1997) tycker 

däremot att analysarbetet inte ska genomföras helt och hållet samtidigt som intervjuerna 

bearbetas, eftersom det är viktigt att hålla viss distans till intervjuerna. Intervjuerna för vår 

studie bearbetades således så att vi sammanfattade de transkriberade intervjuerna medan vi 

samtidigt skrev ner kortare punkter med det som skulle analyseras vidare.   

4.1.3 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet ämnar visa på trovärdigheten och tillförlitligheten inom en studie. 

Trost (1997) förklarar att reliabiliteten hos en studie består av fyra komponenter: kongruens 

(likhet mellan frågor), precision (hur svar registreras), objektivitet (om intervjuarna registrerar 

samma sak likadant) och konstans (tidsaspekten) (1997:99). Med validitet menas giltighet, att 

det som avses mätas faktiskt mäts. I en kvalitativ studie är reliabilitets- och 

validitetsbegreppet väldigt nära varandra. Trost menar att det som påverkar konstansen inom 

reliabiliteten, det vill säga att informanten ger samma svar vid olika tidpunkter, inte är aktuellt 

i en kvalitativ studie där man snarare vill påvisa attitydförändringar. Kongruensen i en 

kvalitativ studie handlar också om att ställa ett flertal frågor om samma företeelse för att 



 

19 
 

kunna se alla nyanser. Eftersom de kvalitativa intervjuerna har skett personligen och inte över 

e-post så ges möjlighet att ställa frågorna på annorlunda sätt om intervjuledaren märker att 

informanten inte förstår frågan. Å andra sidan kan detta ge konnotativa skillnader i hur 

informanten upplever frågan och i hur de besvarar den.  

Trost (1997) problematiserar begreppen validitet och reliabilitet när det kommer till 

kvalitativa studier, eftersom dessa begrepp ursprungligen kommer från kvantitativa studier. 

Det största problemet med kvalitativa studier är trovärdigheten, att kunna bevisa att det 

insamlade materialet är relevant och trovärdigt utifrån problemställningen. Trost lyfter även 

fram objektiviteten som ett problem inom intervjuer. Han menar att det är omöjligt att som 

intervjuledare vara helt nollställd. En intervjuledare kan empatisera mer eller mindre, vilket 

påverkar utfallet av intervjun.  

4.2 Enkätstudie 

Enkätstudien som underlag för detta examensarbete visar hur eleverna upplever läsning av 

främst skönlitteratur och till viss del andra texter på skolan samt fritiden. 

4.2.1 Datainsamling och bearbetning 

Datainsamlingen skedde genom en anonym online enkät. Ett nätbaserat verktyg användes för 

att göra den lättillgänglig för de svarande. Svaren presenteras genom diagram och öppna 

svarsalternativ. Diagram kan konstrueras på olika sätt, i vår studie använde vi oss främst av 

stapeldiagram. Frågorna som ställs har både öppna och icke-öppna svarsalternativ där de icke-

öppna har fasta svarsalternativ, de öppna svarsalternativen är svar som informanterna själva 

får formulera. Trost (2001) menar att när man skapar öppna frågor bör man uppmärksamma 

problem som att det är tidsödande att behandla svaren, för långa svar, dålig handstil och deras 

synsätt samt beteende. Under planeringsstadiet har vi beaktat problemet med öppna frågor i 

enkäter. För att eleverna ska kunna beskriva till exempel läslust med sina egna ord krävdes en 

öppen fråga. Vi valde att ge enkätens öppna frågor ett komprimerat svarsutrymme på några 

rader för att inte ge allt för långrandiga svar. Vi har även valt att endast ha en fråga per fråga. 

Vi har också tänkt på att använda ett vanligt språk som är anpassat för de elever som enkäten 

inriktar sig mot och inte använda oss av långa formuleringar som kan medföra att eleverna 

inte förstår innehållet i frågan.  

Frågornas ordning är huvudsakligen baserat på att frågorna ska höra samman rent 

innehållsmässigt. Vi valde att strukturera ordningsföljden på frågorna efter att börja med 

frågor som är fakta om individen (ålder), fortsätta med frågor som väcker engagemang (tycker 
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du om att läsa?). Det ska finnas ett samband mellan frågornas innehåll genom placeringar i 

enkäten som skapar en röd tråd genom formulären.
1
 

 Enkäten behandlades genom att vi undersökte och skapade överblick över diagrammen, som 

fanns färdigkonstruerade i online enkäten. Diagrammen analyserades för att se hur eleverna 

upplever läsning av skönlitteratur. Vi analyserade även svaren på de öppna frågorna som 

eleven skrev i enkäten. Därifrån drog vi slutsatser om vad som är de mest frekventa 

svarsalternativen och majoriteten av elevernas syn på läsning, med undantag.  

4.2.2 Urval 

Urvalet av eleverna som svarade på enkäten baseras på en variation mellan årskurserna 1, 2 

och 3, 31 elever deltog. Trost (2001) skriver om icke-slumpmässiga urval som även kallas 

kvoturval. Syftet med kvoturvalet är att de utvalda människorna ska representera en del av 

populationen som utgör exempel på det bestämda avseendet. Det är vanligt att man vill ha ett 

representativt urval som är baserat på ålder och kön. Detta innebär att det valda urvalet 

kommer att se likadant ut som befolkningen när det gäller köns- och åldersfördelning. Det är 

inte realistiskt att alla människorna i urvalet ska ha samma åsikter men de liknar varandra 

jämfört med representanter i andra klasser. 

I utformandet av en enkät poängterar Trost (2001) att man bör beakta relationerna man har 

till människorna som ska svara på enkäten och uppdragsgivare. Viktigt att ha i åtanke är en 

god kommunikationsnivå, svararnas samt uppdragsgivarens relation till oss och vår relation 

till dem. Den relation man oftast har till de svarande är att de sannolikt är vänliga nog att 

svara på enkäten; relationen är positiv. De svarandes relation till utformaren av enkäten kan 

vara motsatsen, det vill säga negativ, därför är relationen en viktig aspekt att överväga. 

Majoriteten av de svarande bör ha en god relation till oss som utförare för att studien ska 

lyckas. Relationen till uppdragsgivaren bör vara god då ett samarbete kommer att ske mellan 

oss och dem. Det är vanligt att uppdragsgivaren uppfattat att undersökningen ska ske på ett 

visst sätt som kanske eventuellt inte stämmer överens med utformarnas planer. Detta kan gälla 

frågeformuleringarna, urvalsstorleken, påminnelser och dylikt. Därför menar Trost att det är 

viktigt att syftet med studien är väl formulerat och att det stämmer överens med 

uppdragsgivarnas ändamål. En svårighet som är vanlig är att komma fram till ett syfte som är 

tydligt för alla inblandade. Därför måste det finnas koncentrerade och konsekventa 

                                                           
1
 Se bilaga 1, intervjuguide. 
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formuleringar. Vi har strävat efter att ha en god kommunikation med de svarande och de 

ansvariga lärarna för att informanterna ska vara tillmötesgående under arbetets gång. 

4.2.3 Reliabilitet och validitet  

En enkät som är utformad med hög reliabilitet består av begripliga frågor med enkla satser 

och vanliga ord. Trost (2001) poängterar att det inte ska finnas ett stort tolkningsutrymme på 

frågorna i en enkät. Validitet i enkäten är att frågorna ska mäta det de är ämnade att mäta. 

Reliabiliteten och validiteten i denna studies enkät baseras på dess standardisering, 

strukturering och frågeformuleringar. En enkät kan antigen ha hög eller låg standardisering. 

Om enkäten har hög standardisering innebär det att frågorna saknar variation, frågorna och 

situationerna är desamma för alla som svarar. En enkät med låg standardisering är ofta 

anpassad efter svararnas språkbruk. Följdfrågorna anpassas och formuleras efter tidigare svar, 

de intervjuade och variationsmöjligheterna är stora. I enkätstudien som genomförts i detta 

examensarbete har vi använts oss av en låg grad av standardisering där frågorna formulerats 

och anpassats av varandra utifrån de intervjuades språkbruk, så att de ska kunna förstå 

frågorna och värdera sina svar som formuleras i enkäten. Enkäten har även en hög grad av 

strukturering där svarsalternativen är fasta. En hög strukturering innebär att det finns en 

struktur bland frågorna, formgivaren ska veta vilka frågor som ska ställas och frågorna är 

fokuserade inom ett visst ämne. Trost förklarar att en enkät med låg grad av standardisering 

och hög grad av strukturering är vanligt i kvalitativa intervjuer i till exempel 

forskningssammanhang.  

 Trost (2001) förklarar att ett frågeformulär kan bestå av sakfrågor, attityd och åsiktsfrågor. 

Sakfrågor är frågor som behandlar faktiska förhållanden och den intervjuades faktiska åsikter. 

Den information som undersökningen får fram är den intervjuades uppfattning av hur det 

faktiskt förhåller sig. En vanlig sakfråga kan vara ”Är du man eller kvinna?” Attityd eller 

åsiktsfrågor är frågor som baseras på svarsalternativen av typen ”alltid”, ”ofta”, ”sällan” och 

”aldrig, det vill säga svararens attityd om en viss fråga. Frågorna kan rikta sig mot att de 

intervjuade ska ta ställning till olika påståenden och hur mycket vederbörande håller med 

detta påstående. Frågorna kan även vara av karaktären att informanten ska svara jakande eller 

nekande. Vi har valt att skapa en enkät som innehåller sakfrågor som till exempel ”hur 

gammal är du?” och även attitydfrågor, som till exempel ”vad är läslust för dig?” för att ställa 

frågor som är reell fakta om den intervjuades ålder, kön och dylikt. Vi ville även få fakta om 

hur eleverna värderar läsning och läslust samt arbetet med böcker.  
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Tydliga exempel på frågor som vi utformat som har hög validitet och reliabilitet är; ”Hur 

många böcker läser du på ett år?” och ”I skolan, hur mycket får du vara med i valet av 

litteraturen? (där 1= inte alls och 5= mycket)”. Frågorna är utformade med ett enkelt 

språkbruk, som mäter det avsedda ämnet. Dessa frågor har en låg grad av standardisering och 

är både en sakfråga och en attitydfråga. Med hänsyn till dessa aspekter har examensarbetet 

hög validitet och reliabilitet. Vi har strävat att det ska finnas en genomgående tydlighet inom 

enkäten som i slutändan gav oss tydliga svar på elevernas läsvanor. 

5 Resultat 

I denna del kommer vi ta upp resultaten av intervjuerna som genomförts med två elever och 

två lärare, samt enkätstudien som utförts i en 1:a klass, 2:a klass och 3:e klass på 

gymnasieskolan. Informanterna i elevintervjun var en pojke och en flicka, som båda var 18 år 

gamla och går i 3:an på gymnasiet. Pojken benämns som elev 1 och flickan benämns som elev 

2. 

5.1 Intervjustudie med elever 

Informanterna har en bra relation till läsning av skönlitteratur, de läser påtagligt både i skolan 

och på fritiden. Elev 1 säger att hans val av skönlitteratur beror på dagshumör, om han är på 

ett bra humör känner han för mer äventyrliga böcker. Han uttrycker att skönlitterär läsning är 

som en verklighetsflykt, eftersom böckerna inte alltid innehåller de vardagsproblem som finns 

i dagens samhälle utan att läsningen ger honom en möjlighet att fly till en annan värld.  

5.1.1 Elevernas läsvanor 

Eleverna i intervjustudien har goda läsvanor. Elev 1 framför att han läser mer på fritiden än i 

skolan. Elev 2 läser lika mycket i skolan som på fritiden, men på fritiden läser hon oftast 

böcker på engelska. Just språket är en tydlig skillnad mellan den skönlitteratur som eleverna 

läser på fritiden och i skolan. Dels lyfter eleverna fram att det inte finns samma utbud inom 

diverse genrer på svenska som på engelska, dels poängterar elev 1 att översättningar från 

böcker på engelska till svenska medför en förlorad ‟glans” inom språket. Även det faktum att 

det tar ett tag innan svenska översättningar kommer ut på marknaden medför att eleverna ofta 

läser böcker på engelska. Läslust kan därför ses som något eleverna måste få utlopp för så fort 

de känner den; de har inte tålamod att vänta på översättningar, även om elev 1 menar att han 

läser bättre och får en djupare förståelse för textens innehåll om den är på svenska. Detta är 

något som kommer fram i frågan om vad läslust innebär för eleverna. Elev 2 anser att hon har 
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läslust hela tiden men att hon inte alltid har tid för att läsa skönlitteratur; ”[d]et är oftast annat, 

så mycket som kommer i vägen man har annat att göra” (utdrag ur elevintervju).  Hon har 

svårt att definiera vad läslust är för henne mer än att det är en konstant känsla som ibland 

överskuggas av andra saker, som tillgången till andra medier, exempelvis film. Elev 2 tycker 

dock att det bästa tidsfördrivet är just att läsa skönlitteratur, ”det är något unikt med läsning” 

(utdrag ur elevintervju). 

Miljön runt läsningen lyfts fram som en del av läslusten och en viktig del bland elevernas 

läsvanor. Elev 1 förknippar läsning med ”myskänsla” och menar då att tiden som han ägnar åt 

att läsa skönlitteratur blir en lyxtillvaro eftersom det sker så pass sällan. Han framför att han 

får jobba hårt i skolan och att han har många varierande intressen på fritiden. Att sedan få 

komma hem och läsa en bok i en ”mysig” miljö ger honom läslust, ett tillfälle att koppla bort 

sig från omvärlden 

5.1.2 Elevernas upplevelser av det skönlitterära arbetet i skolan 

Eleverna anser att deras läslust förstörs eller minskar när de får ett begränsat urval av litteratur 

att välja mellan. De framhäver att läraren istället för att presentera litteraturläsningen med att 

säga ”det här ska vi läsa och den ska vara klar om fyra veckor” bör presentera skönlitteraturen 

genom att tala om boken, ”den här boken ska ni läsa för det intressanta temat som diskuteras”. 

Hur läraren presenterar arbetet, det vill säga klargör syftet med den valda skönlitterära texten 

och om läraren själv känns engagerad i området så medför det att eleverna blir intresserade 

samt motiverade. Något som också lyfts fram är vikten av lärarens input och stöd även under 

arbetets gång. Elev 2 anser att hon får mer läslust om läraren ger henne en uppgift med vad 

hon ska tänka på under läsningens gång, en förklaring på vad som är viktigt att upptäcka 

under läsningen. Bägge eleverna anser att deras svensklärare brukar förklara syftet med 

läsningen. Eleverna hade just börjat läsa boken Torka aldrig tårar utan handskar av Jonas 

Gardell när intervjun hölls och i presentationen av denna bok anser eleverna att läraren tydligt 

presenterade syftet med boken, vilket var att diskutera aktuella ämnen som exempelvis 

homosexualitet. Ett annat exempel som visar att eleverna värdesätter ett tydligt syfte och ett 

engagemang hos läraren är när de diskuterar arbetet kring Per Anders Fogelströms Mina 

drömmars stad. Elev 2 ville först inte läsa boken men menar att läraren var duktig på att 

introducera romanen utifrån historiska samt skönlitterära termer och begrepp. Eleven blev 

utifrån detta mer motiverad till att läsa samt positivt överraskad av hur bra hon tyckte att 

historien var. De tar även upp att det är ibland bra att läraren tvingar eleverna att läsa vissa 

böcker eftersom det ger möjligheterna till att vidga deras litterära världar.  
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Eleverna upplever att majoriteten av det skönlitterära arbetet på svensklektionerna fokuserar 

på litteraturhistoria. De läser runt två romaner per termin och däremellan arbetar de med 

kortare texter och utdrag. Eleverna föredrar att läsa litteratur som de kan relatera till och 

därför blir valet ofta att läsa mer modern litteratur som exempelvis speglar deras användande 

av teknologi, något som ligger nära elevernas vardag. Äldre litteratur har vissa intressanta 

aspekter men informanterna anser att det är svårare att knyta an till deras verkliga liv. 

Litteratur från antiken har teman som fortfarande är aktuella idag som kärlek och dessa 

aspekter är fortfarande lätta att relatera till men det är litteratur från 90-talet och uppåt som 

eleverna föredrar mest.  

Eleverna önskar arbeta mer med kopplingen mellan litteratur och andra medier. Eleverna 

kunde endast nämna ett tillfälle när de skulle läsa en bok och sedan se filmatiseringen av 

denna, medan de framför många åsikter runt just filmatiseringar av skönlitterära verk. Elev 1 

lyfter fram att en stor skillnad mellan bok och film är tillgången till den inre dialogen bland 

karaktärerna, som är svårare att urskilja i en film. Som exempel på detta beskriver elev 2 när 

hon läste boken 1984 av George Orwell och då skapade en bild av hur en filmatisering skulle 

se ut. När eleven sedan såg filmen ansåg hon att den inte alls överensstämde med den bild hon 

hade efter att ha läst romanen, det var ”den sämsta filmen jag sett och den bästa bok jag läst” 

(utdrag ur elevintervju). Eleverna intresserar sig för kopplingen mellan skönlitteratur/film på 

sin fritid och att detta är något som kan skapar reflektion, engagemang och diskussioner.  

5.1.3 Litteraturvalen i skolan 

Läraren väljer majoriteten av den skönlitteratur som eleverna läser, men ibland får de välja 

mellan två till tre olika böcker som läraren först valt ut. Elev 2 uppskattar detta eftersom det 

underlättar ifall de flesta elever läser samma bok för att efterarbetet ska fungera. Elev 1 

beskriver dock att de fick välja valfri bok en gång som de sedan skulle presentera för de andra 

i klassen. Detta uppskattades och eleven poängterar att det var roligt samt lärorikt att få andra 

intresserade av en bok de inte hade läst tidigare. På frågan om de anser att de får det 

inflytande de vill i valet av litteratur tycker eleverna att det skulle kunna öka, men att de ändå 

får vara med i valet till viss del. De framför att eftersom det finns vissa delkriterier som ska 

uppnås så underlättar det kanske om läraren själv väljer böckerna. Det handlar även om att få 

fram bra förslag på böcker och att det lätt kan bli många olika åsikter som rör till om alla 

elever ska framföra sina idéer.  
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5.1.4 Arbetet runt litteraturen 

Hur eleverna arbetar runt böckerna leder till slutsatsen att eleverna oftast bearbetar litteratur 

på samma sätt oavsett tillfälle. Läraren brukar ge instuderingsfrågor och information om 

narrativ och andra skönlitterära begrepp. Ibland får eleverna skriva ner saker som fångade 

dem i texten och egna reflektioner. Efterarbetet består oftast av boksamtal där läraren brukar 

börja med att fråga allmänna frågor som vad eleverna tyckte om boken. Samtalen brukar vara 

relativt styrda av läraren där hon ställer frågor som sedan mynnar ut i en diskussion där 

eleverna talar tämligen fritt. Elev 1 gillar boksamtalen eftersom han tycker det är intressant att 

höra andra elevers åsikter i hur de ser på den lästa texten. Han uppskattar även att läraren 

brukar införliva och vill höra elevernas åsikter om boken och inte bara recitera fakta. Detta 

tror han ger läraren en insikt i elevernas verkliga läsförståelse. Elev 2 berättar om en 

gruppdiskussion där de fick ta med sig två frågor som de ville ställa till de andra eleverna. 

Hon ansåg att det var lärorikt eftersom hon dels behövde fundera över formuleringar och 

motiveringar för hennes egna frågor samt att diskussionen byggde på elevernas perspektiv och 

inte lärarens. Ett annat efterarbete som de tar upp är att skriva en analyserande text baserad på 

den lästa texten. Elev 1 tycker att det är givande om uppgiften fokuserar på att eleverna får 

skriva egna åsikter medan elev 2 inte gillar att skriva analyserande texter utan hon föredrar att 

främst ha bokdiskussioner efter avslutad romanläsning. Arbetet med själva litteraturen verkar 

främst fokuseras på instuderingsfrågor och boksamtal, något som eleverna anser vara ett bra 

sätt att bearbeta böcker även om de skulle vilja inkludera andra metoder att arbeta med efter 

läsningen. 

5.1.5 Sammanfattning av elevintervju 

Eleverna i intervjun har en positiv inställning till att läsa skönlitteratur. De väljer litteratur 

genom rekommendationer från andra, efter specifika författare och dagshumöret. Skönlitterär 

läsning kan vara en verklighetsflykt eftersom läsningen ger en chans för individen att fly till 

en annan värld. Läslust kan förknippas med miljön kring läsningssituationen, där eleven får 

chans att koppla av. Det framfördes även att läslust är något som de alltid har men att det inte 

alltid finns tid för läsning.  

Eleverna menar att deras läslust förstörs eller minskas om de får ett begränsat urval av 

litteratur att välja mellan. De framhäver att läraren bör presentera litteraturen på ett 

motiverande sätt genom att ge tydliga förklaringar av syftet med läsningen av boken. Läraren 

väljer oftast litteraturen, dock tar de upp att det är ibland bra att läraren tvingar eleverna att 

läsa vissa böcker eftersom det ger möjligheterna till att vidga deras litterära världar.  
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Eleverna upplever förarbetet och efterarbetet av litteraturläsningen som knapphändigt men 

relativt bra. Instuderingsfrågor samt tips på vad man ska tänka på när man läser texten, till 

exempel hur den är skriven, verkar vara det vanligaste arbetssättet under pågående läsning. 

Boksamtal är en vanlig examinationsform och det är något de uppskattar. Eleverna anser det 

vara lärorikt då läraren ofta ger möjligheter för eleven att uttrycka sina åsikter. Eleverna 

uppskattar filmer, och ibland är de ett enklare tidsfördriv än skönlitteraturläsning. De lyfter 

fram dock att de genom att läsa skönlitteratur får tillgång till karaktärers inre dialog, något 

som de menar inte fungerar på samma sätt i en film. Samarbetet mellan film och böcker är 

något de vill ha mer i undervisningen.  

5.2 Intervjustudie med två svensklärare  

Lärarna i intervjuerna har en positiv syn på elevers läsande och läslust. Lärare 1 lyfter läsning 

av skönlitteratur som ett medel för att hantera problem, lära känna människan och se olika 

livsvillkor. Hon tar även upp kunskapsaspekten, till exempel att man genom skönlitteratur kan 

läsa sig om olika kulturer och hur människor har levt i olika tider. Lärare 2 nämner även att 

läsning av skönlitteratur utvecklar elevernas empatiska och språkliga förmåga samt att det är 

lättare för elever att diskutera allmänmänskliga frågor ur litteraturens perspektiv. Den 

problematik som återges i skönlitteraturen finns ofta även i elevernas vardagsliv. 

Skönlitteraturen blir då ett sätt för eleven att hantera och diskutera dessa frågor genom att de 

får prata om någon annan, om karaktärerna, snarare än om sig själv. Just empatisk förmåga, 

inlevelse, självkännedom och självförtroende är saker som genomsyrar läroplanen.  

5.2.1 Lärarnas roll i litteraturarbetet 

Lärarna försöker skapa läslust hos eleverna genom att lyfta fram hur de själv har utvecklats i 

och med att de läst vissa böcker. Lärarengagemang är som tidigare nämnt något som är 

grunden för elevernas intresse för att läsa skönlitteratur. Att prata om sina egna personliga 

reaktioner skapar även en brygga mellan läraren och eleverna och öppnar för samtal. Ett annat 

sätt som lärare 1 arbetar på för att skapa intresse hos eleverna är att diskutera den valda texten 

innan själva läsningen börjar, till exempel genom att berätta om grundhandlingen och 

problematiken i texten eller att diskutera något som hör till temat.  

För att lyckas med undervisningen av skönlitteratur så måste läraren motivera val och 

arbetssätt. Lärare 2 försöker skapa motivation och samband genom att anpassa 

skönlitteraturen ”utifrån ålder, intresse och kanske aktualiteter, och knyta an till andra saker 

som vi gör” (utdrag från lärarintervju). Förmåga att se samband är något som läroplanen även 

lyfter fram. Lärare 2 försöker på samma sätt som Lärare 1 berätta om sin egen upplevelse av 
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den valda texten; hon ”försöker evangelisera litegrann” (utdrag från lärarintervju) genom att 

visa vad litteraturen betyder för henne själv och hoppas att det ”smittar av sig” (utdrag från 

lärarintervju). Personligt engagemang är således stommen i hur lärarna försöker motivera sina 

elever. Detta är något som även syns elevintervjun, där eleverna lyfter fram att de känner sig 

mer motiverade till att läsa vald skönlitteratur om läraren lyckas engagera dem.  

5.2.2 Problematiken med elevernas läsvanor 

Ett problem som båda lärarna upplever är att eleverna har svårt att koncentrera sig. Därför har 

lärare 1 valt att arbeta mer med dikter, sagor och noveller än med långa romaner. Detta gör 

hon på grund av att hon upplever längre texter som negativt för elevernas läslust eftersom de 

kräver en ”långtidskoncentration”. Den vanligaste svårigheten som lärarna ser med elevernas 

läsning av skönlitteratur handlar om just koncentrationen. Att läsa en bok kräver en annan typ 

av koncentration än vad en film gör. Eftersom vissa elever aldrig läser skönlitterära texter 

eller böcker så är de ovana med att ”att föreställa sig saker i huvudet” (utdrag från 

lärarintervju) så tappar de lätt fokus i sin läsning. Lärare 1 tar även upp mobiltelefonerna som 

ett stort störningsmoment. Hon säger att många elever ständigt måste kolla sin mobiltelefon, 

något som medför att eleverna ständigt avbryts i sin läsning och måste börja om, vilket i sin 

tur gör att läsningen upplevs som jobbig. Lärare 1 säger att koncentrationssvårigheterna i 

samband med en ovana att utnyttja skoltimmarna fel är det största problemet för eleverna när 

det kommer till läsning. En fråga som då uppstår är varför koncentrationen tryter. Forskare 

som Dysthe (2003) och Brodow och Rinisland (2005) menar att nivån på elevernas 

läskunskap utgör grunden för om eleverna kommer se glädje med skönlitteratur eller om de 

kommer uppleva den som tråkig. De lyfter även fram lärarens kunskap om elevernas 

personliga intressen samt om den ständigt föränderliga skönlitteraturen som viktigt. Dialogen 

mellan lärare och elever blir kritisk; läraren måste konsultera med eleverna varför de har svårt 

att koncentrera sig och måste även vara beredd på kritik om att vald roman eller text kan vara 

för svår och att den inte fungerar.  

5.2.3 Synen på arbetssätt 

För att hjälpa elever med koncentrationssvårigheter så försöker lärarna få eleverna att läsa ofta 

och kort snarare än att läsa sällan men länge. Lärare 1 förklarar att eleverna kommer igenom 

en bok fortare än de tror om de ägnar en halvtimme om dagen åt att läsa och att det inte blir 

lika tröttsamt för dem som att ”tokläsa i två dygn” (utdrag från lärarintervju). Lärarna uppger 

att de brukar högläsa ibland, även om det inte sker i samma utsträckning idag som för några år 

sedan. Ibland läser de inledningen till en roman för att på så sätt skapa intresse för boken. 
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Chambers visar att högläsning är positivt för elevernas motivation till läsning. Har eleverna 

lässvårigheter är även högläsning ett sätt att arbeta. Det finns tillgång till vissa ljudböcker på 

skolan, även om Lärare 2 tycker att läsupplevelsen blir intensivare om man får se hur det är 

skrivet snarare än att höra det.  

Lärarna lyfter fram samarbeten med ämnen som historia och kulturhistoria, där de kopplat 

historiska skeenden med en skönlitterär text. Bägge lärarna har arbetat med Per Anders 

Fogelströms Mina drömmars stad i samband med andra ämnen. Ämnesöverskridande arbeten 

handlar om ett vidgat textbegrepp. Bägge lärarna anser att de arbetar med detta. Lärare 1 

brukar ha med någon slags filmanalys i svenskan. Hon brukar också använda sig av 

filmatiseringar av de texter som klassen har läst. Hon nämner ett arbete med en klass på 

Byggprogrammet som läste Möss och Människor varpå de sedan såg filmatiseringen och 

diskuterade dramaturgin och hur den skildras i boken och i filmen. Lärare 2 brukade 

undervisa i filmkunskap så hon brukar arbeta med ett vidgat textbegrepp i åtanke.  Ett 

problem som lärare 1 nämner är hur skönlitteraturen fungerar ämnesöverskridande. Förutom 

svenska så undervisar hon engelska och hon tycker att ”det är så olyckligt när eleven måste 

hålla på med två böcker samtidigt” (utdrag från lärarintervju). Därför väljer hon oftare att 

arbeta med romaner i engelskan, eftersom engelskakurserna fokuserar mer på att förstå det 

engelska språket än att göra djupa litterära analyser.  

5.2.4 Lärarnas litteraturval 

Lärarna väljer majoriteten av skönlitteraturen som eleverna ska läsa, och båda lärarna väljer 

efter vad de personligen gillar. Svårigheten ligger då i att överväga huruvida alla elever ska 

läsa samma text, och i sådana fall vilken text. Lärare 1 tycker att det är svårt att hitta nyare 

litteratur som passar både killar och tjejer, samt att hon inte kan omfatta ny litteratur på 

samma sätt som äldre. Hennes personliga engagemang ligger därför hos skönlitterära 

klassiker som hon har läst och känner sig förtrogen med. Hon tar upp författare som Lagerlöf 

och Steinbeck som exempel och förklarar att hon främst föredrar att arbeta med lyrik eftersom 

dikter är greppbara och öppna för diskussion på ett annat sätt. Lärare 2 arbetar mer med 

modern litteratur, som Flyga drake och Tusen strålande solar av Khaled Hosseini, Svenne av 

Per Nilsson och Hungerspelen av Suzanne Collins. Hennes val baseras på texter som hon 

upplever är mer välskrivna. Valen blir således lite subjektiva, även om läraren lyfter fram de 

kollegiala samtalen kring litteratur som en källa till inspiration.  

 Majoriteten av eleverna på Kulturgymnasiet är tjejer, vilket gör det svårt att diskutera 

könsskillnader när det kommer till att läsa skönlitteratur. Lärarna upplever att tjejer läser mer 
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än killar på gymnasieskolan i stort. Lärare 2 tycker dock att media målar upp en falsk bild av 

ungdomars läsning och att ungdomar faktiskt inte läser så lite som det påstås. Hon ser att 

eleverna läser mycket fantasy, en genre som hon erkänner att hon inte är särskilt insatt i. Ofta 

läser eleverna då långa serier av en viss fantasybok, till exempel Sandemos Sagan om isfolket.  

5.2.5 Lärarnas examinationsformer 

Lärarna använder sig främst av boksamtal som examinationsform för skönlitterära 

skolarbeten. Lärare 2 tycker att boksamtalet är ett bra sätt att skapa läslust och öppna för nya 

ingångar och tolkningar hos eleverna. Hon sa att en elev en gång sa till henne att ”när jag kom 

till ett boksamtal så tyckte jag boken var dålig men när jag gick därifrån så tyckte jag boken 

var bra” (utdrag från lärarintervju). I boksamtalet får eleverna ”en intimitet och ett sätt att 

mötas kring en bok där alla bygger på gemensamma läsupplevelser, där man ger och tar och 

bygger på och hjälps åt och förstår” (utdrag från lärarintervju). Samtalet gör den skönlitterära 

läsningen social och till en upplevelse. Dialogen och samspelet ligger som grund i den 

sociokulturella teorin, vilket har gjort boksamtalet till en populär examinationsform. Lärarna i 

intervjun använder sig ibland av skriftliga uppgifter, till exempel att eleverna får skriva ett 

brev från någon av karaktärerna i texten till någon annan av karaktärerna, eller att ta ett tema 

från en bok och låta eleverna skriva om temat men ur sitt eget liv, till exempel vändpunkter. 

För att alla elever ska få möjlighet att komma fram och visa sin kunskapsutveckling, är det 

viktigt att låta dem redovisa både skriftligt och muntligt. Blyga elever kan lätt bli tysta under 

ett boksamtal, medan de får möjlighet att visa framfötterna i en skriftlig uppgift.  

5.2.6 Sammanfattning av lärarintervjuer 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att lärarna inte upplever att eleverna har särskilt dålig 

inställning till läsning. För att skapa läslust hos eleverna försöker de förklara sin egen 

personliga upplevelse av texterna de valt att läsa. Läslust kan enligt dem förstöras om man 

missbedömer vilken nivå eleven befinner sig på eller om man inte har ett tydligt syfte med 

läsningen. Båda är överens om att det största problemet med skönlitterär läsning i skolan är att 

behålla koncentrationen hos eleverna. Lärarna väljer majoriteten av litteraturen som eleverna 

ska läsa, detta på grund av att de upplever att arbetet blir bättre om de är insatta i boken. 

Lärare 1 arbetar mer med klassiker medan Lärare 2 använder sig av nyare litteratur. De tycker 

att de använder ett vidgat textbegrepp, mest då fokuserat kring filmatiseringar av texter. De 

använder sig helst av boksamtalet som examinerande form, även om de ibland lägger till 

skriftliga uppgifter efter samtalen, eventuellt låter de eleverna välja mellan skriftlig eller 

muntlig examination. På Kulturgymnasiet är majoriteten av eleverna tjejer, så de kan inte 
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svara på om läsningen är könsbunden eller individpåverkad, även om de tycker att tjejer rent 

generellt läser mer än killar på gymnasiet. 

5.3 Enkätstudie 

Totalt 31 elever svarade på enkäten. 26 av dessa var tjejer, 3 killar och 2 som valde att inte 

svara. Alla elever förutom en har svenska som förstaspråk.  
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Figur 1. Svarsfrekvens av elever som tycker om att läsa.  

 

Diagrammet visar att majoriteten av eleverna gillar att läsa skönlitteratur. 20 elever av 31 

uppger att de gillar att läsa medan 8 svarar att de inte tycker om att läsa. 3 elever har inte 

svarat.  
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Figur 2. Svarsfrekvens av elever som läser på fritiden.  

16 elever svarar att de brukar läsa böcker på fritiden och 13 svarar att de inte brukar göra det. 

Det visar att även om de flesta uppskattar läsning så är det inte alla som läser på fritiden. På 
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frågan om eleverna har läst en bok den senaste månaden svarar 25 elever att de har gjort det 

medan endast 4 elever svarar att de inte har gjort det och 2 har inte lämnat något svar.   
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Figur 3. Antal böcker eleverna läser per år.  

 

12 elever svarar att de läser 2-4 böcker om året. Spridningen är sedan ganska jämn: 2 elever 

svarar 0-1 bok/år, 7 elever läser 4-6 böcker/år, 2 elever läser 6-8 böcker/år, 2 elever läser 8-10 

böcker/år, 4 läser fler än 10 böcker/år och 2 har inte lämnat något svar. Dessa resultat visar att 

de elever som läser max en bok om året inte läser de texter som de blir tilldelade i skolan 

under ett läsår, eftersom tidigare resultat av lärarintervjuer säger att lärarna arbetar med 

ungefär två romaner per termin, vilket skulle ge resultatet att eleverna läser ungefär 4 böcker 

om året. I svaren framkommer det dock inte huruvida eleverna förstår att frågan berör all 

läsning, eller om de svarat efter hur de läser på sin fritid.  

Eleverna föredrar att läsa böcker på svenska och engelska. Många uppger att de helst läser 

på engelska, förutsatt att originaltexten inte är på svenska (eller andra nordiska språk). En elev 

uttrycker att översättningar av engelska böcker till svenska är ”ren skit” (utdrag från 

enkätsvar). 
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Figur 4. Favoritgenrer hos eleverna.   

 

Favoritgenrerna hos eleverna är romantik/komedi (Ro/Ko, 18 svar), fantasy (Fa, 13 svar) och 

deckare/spänning (De/Sp, 12 svar). Memoarer/biografier (Me/Bi) samt klassiker (Kl) får 6 

röster vardera, medan 5 väljer annat. De elever som valde annat nämner dystopier som 

favoritgenre, även äventyrsböcker och skräck.  

 Några romaner toppar listan på vilken bok eleverna läste senast: Torka aldrig tårar utan 

handskar av Jonas Gardell, Här ligger jag och blöder av Jenny Jägerfeld och Ett öga rött av 

Jonas Hassen Khemiri. Detta är böcker som de har läst i skolan. 18 av eleverna uppger att de 

inte hade valt boken de senast läste, medan 11 svarar att de själva valt den. 2 lämnar inget 

svar.  

 Elevernas favoritböcker är skilda, vissa lyfter ungdomslitteratur som Harry Potter-serien (4 

elever), Hungerspelen-serien (2 elever), Sagan om ringen (2 elever), Eragon, Vargbröder, 

Syskonkärlek och dylikt. En elev svarar 1984, en annan svarar Kafka. En elev svarar Mina 

drömmars stad vilket är en bok hen har läst i skolan.  

 Många elever fokuserar på romanens handling när de väljer böcker. Vissa lyfter fram hur de 

vill att handlingen ska vara, att den ska vara sorglig eller spännande med kärlek i. Många 

elever svarar även att de väljer böcker som andra rekommenderar åt dem, kompisar eller 

familjemedlemmar. En del elever väljer böcker baserat på författarna, om det är en författare 

de gillar. Vissa svarar att de går efter mängden text, beroende på språket eller hur boken är 

berättad: ”[n]ågot som inte är för beskrivande, jag ska kunna läsa det flytande utan att stanna 

och fundera på vad som händer” (utdrag från enkätsvar). En elev svarar att hen väljer bok 

först och främst efter omslag och titel.  

På frågan ”Vad är läslust enligt dig?” svarar många elever att det är viljan att läsa, att läsa 

utanför skolan, att bli fängslad av en bok. Sug, förväntningar, längtan är saker som eleverna 

nämner. Några nämner att man läser för att få en verklighetsflykt, ”[l]ängtan att få drömma 
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sig bort till en annan värld med bokens hjälp” (utdrag från enkätsvar). En elev skriver att 

läslust är ”när man känner sig uppmanad att läsa och inte tvingad” (utdrag från enkätsvar).  

De flesta elever svarar att de läser på kvällarna eller eftermiddagarna. En elev skriver att 

”jag kan nästan sitta i timmar på dagar och läsa när man väl har hittat just den ”där” boken 

som man bara älskar” (utdrag från enkätsvar). Tre elever svarar att de läser på bussen. 

21 elever svarar att de på något sätt lånar de böcker som de läser, antingen genom bibliotek, 

av vänner/familj eller via internet (elib). Endast 4 elever svarar att de själva köper böcker, 

antingen beställer online eller i en bokhandel. Detta visar att biblioteken fortfarande spelar en 

betydande roll när det kommer till ungdomars läsning; de lånar hellre än de köper. Detta 

framkommer även på frågan om eleverna utnyttjar deras skolbibliotek. Hälften skriver att de 

brukar låna böcker på biblioteket. Två elever skriver att de lånar om de måste till något 

skolarbete. En elev skriver att ”[j]ag brukar sitta där och jobba på rasterna med olika läxor 

som vi får” (utdrag från enkätsvar).  

På frågan där eleverna ska rangordna sina fem favoritsysselsättningar så hamnar ofta det 

sociala umgänget på första eller andra plats; 15 elever svarar att de gillar att umgås med sina 

vänner på antingen första eller andra plats. 13 elever svarar att de gillar att se film/teveserie. 

Endast 4 elever har med läsning som någon av sina fem favoritsysselsättningar. 10 elever har 

med någon aktivitet som handlar om datorer, som exempelvis blogga, sociala medier eller helt 

enkelt ”sitta vid datorn” (utdrag från enkätsvar). Andra saker som eleverna prioriterar högt är 

familj/släkt, träna, äta, fotografera, spela något instrument eller lyssna på musik. 
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Figur 5. Svarsfrekvens över elevernas upplevda delaktighet i litteraturvalet.  

12 elever svarar att de inte får välja litteraturen alls i skolan. Endast 1 elev svarar att hen får 

påverka litteraturen mycket. 7 elever lägger sig i mitten av skalan och svarar med en trea. 

17 elever svarar att utbudet av skönlitteratur på skolan är bra/ok. Några skriver dock att det 

är utbudet på biblioteket som är bra. En elev skriver att ”själva skolan har jag ingen aning 

om” (utdrag från enkätsvar) och en annan elev skriver att utbudet är ”[g]anska bra men det är 
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inte ofta man blir introducerad till utbudet” (utdrag från enkätsvar). 5 elever skriver att 

utbudet är dåligt/trist, 3 svarar att de inte vet och 2 elever skriver att de önskar delta mer i 

valet av skönlitteratur.  

5.3.1 Elevernas syn på motivation och litteraturarbetet 

På frågan vad läraren kan göra för att motivera till läsning av skönlitteratur svarar 8 elever att 

de önskar att de fick mer frihet att välja vilken litteratur de ska läsa. Några elever vill att 

läraren ska komma med fler rekommendationer, ”sälja boken” (utdrag från enkätsvar), ge en 

introducering till olika böcker för att fånga intresse och motivera varför just vissa böcker ska 

läsas. En elev svarar att läraren inte ska tidsbegränsa litteraturläsningen så hårt utan snarare 

”läs denna innan jul” (utdrag från enkätsvar) och en annan elev önskar att hen fick mer 

lektionstid till att läsa. En elev svarar att ”det är bra som det är” (utdrag från enkätsvar) och 

två elever svarar att de inte vet. Majoriteten vill dock få välja böcker själv, eventuellt få ett 

urval av lärarvalda böcker att välja ifrån.  

Eleverna lyfter två examinationsformer som svar på frågan om hur de vill arbeta med 

litteratur i skolan: boksamtal och skriftlig analys. En elev föredrar att skriva bokrecension. En 

annan elev föredrar mer självständiga uppgifter, ”kanske skriva någon liten anteckning efter 

varje tex kapitel så att läraren vet jag har läst det” (utdrag från enkätsvar). En elev skriver att 

boksamtal ”var jobbigt i början eftersom att jag inte är en sådan som tar mer plats än 

nödvändigt i skolan. Dock är detta det enda vi gjort under gymnasiet så just nu känns det 

naturligt” (utdrag från enkätsvar).  

På frågan ”Hur kan miljön i skolan stimulera till läsning?” framkommer det att eleverna 

önskar någon slags avstängd miljö där det är lugnt och tyst. Flera elever skriver att det ska 

vara mysigt, ”mysiga fåtöljer och soffor” (utdrag från enkätsvar), ”[g]öra det ombonat” 

(utdrag från enkätsvar), ”fler lugna vrår, avskilt” (utdrag från enkätsvar). Det verkar som att 

det saknas något ställe på skolan dit de kan gå och sitta där det ska vara lugnt och tyst. 

Biblioteket fungerar visserligen som en tyst plats, men det verkar inte som att eleverna väljer 

att förflytta sig till skolbiblioteket för läsning.  

Den avslutande frågan på enkäten är en öppen fråga där eleverna kan skriva övriga 

kommentarer om sina läsvanor. Tre kommentarer på denna fråga handlar om att eleverna 

reflekterar över att de läste mer när de var yngre: ”läste mer då jag var mindre men nästan 

ingenting nu” (utdrag från enkätsvar),  
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När jag var liten var jag en riktig bokslukare. Jag lånade alltid 10 böcker åt gången och ställde mig alltid i kö 

när jag såg att det fanns nyheter. Idag läser jag knappt någonting vilket är jätte synd. Jag önskar jag hade mer 

läslust (utdrag från enkätsvar). 

 

 och 

Som liten malde jag böcker, men efter att allt fler dagar fylldes av annat blev tiden för böcker mindre och 

mindre. Nu läser jag nästan ingenting i perioder, men när jag väl läser så läser jag flera hundra sidor i 

veckan i kanske en månad. Jag önskar att jag hade lusten oftare, för det är verkligen helt fantastiskt att 

fastna i en bok och inte kunna lägga ner den (utdrag från enkätsvar). 

 

Då de även har läst mycket när de var yngre så finns det idag andra saker som de prioriterar. 

Teveserier/film och dataanvändandet är något som eleverna sätter i topp fem bland sina 

fritidssysselsättningar, medan läsning knappt är med alls bland informanterna. Det verkar 

även vara så att många upplever skönlitteraturen som tråkig, att skolutbudet är trist och att 

lärarna väljer dåliga böcker.  

6 Diskussion 

I detta avsnitt kommer studiens metod samt resultat att diskuteras och analyseras. 

Metoddiskussionen bygger på de två metoderna som använts; kvalitativ och kvantitativ 

metod. Resultatdiskussionen knyter an studiens syfte med de utförda intervjuerna och 

enkäterna samt med den tidigare forskningen som förklaras i bakgrundsavsnittet. Slutligen 

kommer en del där den pedagogiska relevansen diskuteras samt förslag till framtida forskning.  

6.1 Metoddiskussion 

Denna rapport bygger på både en kvantitativ och en kvalitativ studie. Den kvantitativa studien 

bygger på en enkät som besvarats av 31 elever. Enkäten bestod av olika sorts frågor, några 

hade fasta svarsalternativ där eleverna fick välja det som passade dem bäst, och några frågor 

gav eleverna möjlighet att själv skriva svar. Utfallet av detta blev positivt; vissa elever skrev 

utförliga textsvar vilket ger uppfattningen om att de tagit enkäten på allvar. Svaren var 

relevanta och höll sig till ämnet, vilket betyder att frågorna var nog tydliga. För att underlätta 

för lärarnas lektionsplanering så lät vi lärarna själva bestämma när de skulle genomföra 

enkäten. Detta trodde vi skulle visa sig positivt, men nackdelen var att det var svårt att 

kontrollera att allting fungerade och att vi fick nog många svar. I början av studien ämnade vi 

ha minimum 40 informanter, medan det i slutändan blev 31. För att få en mer allmängiltig 

studie hade det kunnat vara fler informanter som besvarade enkäten. En annan nackdel är att 
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vissa frågor inte besvarats av alla. Vissa skriftliga svar har lämnats blanka vilket påverkar 

resultaten.  

Den kvalitativa studien bygger på en elevintervju samt två lärarintervjuer. För att kunna visa 

på fler nyanser och skillnader hade vi kunnat använda oss av fler informanter, men med tanke 

på tids- och uppsatsomfånget valde vi att använda oss av två elevinformanter och två 

lärarinformanter. Elevintervjun skedde som en gruppintervju där två elever, en pojke och en 

flicka, deltog. Vi valde att ha en elevintervju för att kunna gå djupare på de frågor som fanns 

med i enkätundersökningen eftersom syftet med uppsatsen är att studera elevers läsvanor och 

vidare hur lärare kan arbeta för att skapa läslust. Vi ville således att informanterna till 

intervjun skulle ha ett visst läsintresse på fritiden, eftersom de då kan reflektera över vad 

deras fritidsläsning och deras skolläsning innebär. På grund av att vi inte känner 

informanterna så fick lärarna välja ut vilka de trodde skulle kunna bidra. Utfallet av intervjun 

blev positivt. De nackdelar som finns med gruppintervju är att någon informant blir för 

dominant och att informanternas svar påverkas beroende på vilka som deltar, men detta 

upplevde vi inte under intervjun. Eleverna var frispråkiga och verkade bekväma både i 

varandras sällskap men också med oss som intervjuledare. Lärarintervjuerna var personliga 

intervjuer. Alla intervjuer spelades in och transkriberades sedan samma dag. Varken elever 

eller lärare var besvärade av att bli inspelade. Intervjuerna kunde således bli mer 

samtalsliknande eftersom inspelningen gjorde att det inte blev några avbrott för anteckningar. 

En nackdel med kvalitativa studier är att de är svåra att göra om för att granska inställningar 

över en tid. Reliabiliteten påverkas därför och det är svårt att dra allmängiltiga slutsatser.  

6.2 Resultatdiskussion 

I följande stycke diskuteras resultaten av undersökningen. En avslutande del behandlar 

studiens pedagogiska relevans samt eventuell framtida forskning inom området.  

6.2.1 Elevernas läsvanor 

Utifrån våra resultat och syfte, att undersöka elevernas läsvanor har resultaten visat att 

eleverna rankar andra fritidsintressen före bokläsning, något som framfördes både i enkäten 

och i elevintervjun. Trots att flera elever framförde en positiv syn på skönlitteraturläsning så 

visar enkäten att en stor del av informanterna inte läser på fritiden. En anledning man kan anta 

ligger som grund till detta är att idag finns det en mängd olika aktiviteter som eleverna kan 

göra på sin fritid, vilket leder till att läsning av skönlitteratur eventuellt inte ligger i det 

främsta rummet. Detta kan åt andra sidan bero på att vi lever i ett IT samhälle där teknologi är 

lättillgänglig och en viktig del i vår kultur och dess utveckling. Inte heller är det givet att alla 
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elever gillar att läsa skönlitteratur, så strävan i undervisningen bör ligga i att stimulera och 

uppmuntra till ett ökat intresse för skönlitteratur.  

I den digitala värld vi lever i är det viktigt för eleverna att ha tillgång till olika medier och 

tekniska verktyg som mobil, dator och film. Lärare 1 tog upp att eleverna ibland är mer 

fokuserade på sociala medier i mobilen än undervisningen under lektionerna. Eleverna 

rankade dator och dylikt högre än bokläsning på frågan om deras preferenser av 

fritidssysselsättningar i enkätstudien. Elev 2 framförde även i intervjun att det är lätt att 

distraheras av andra saker som film och dator istället för bokläsning. Pind (2012) tar också 

upp att eleverna tillbringar en stor del av sin fritid åt digital kommunikation. En aspekt på 

detta kan vara att läraren kan arbeta utifrån ett vidgat textbegrepp och införlivar elevernas 

digitala värld i undervisningen, som i sin tur skulle leda till att eleverna uppskattar litteratur 

mer. Lärarna i intervjun ansåg att de jobbade utifrån ett vidgat textbegrepp i undervisningen, 

medan eleverna inte ansåg att film och dylikt införlivades i undervisningen.  

I vår studie har ett sociokulturellt perspektiv varit centralt. Utifrån resultaten kan man anta 

att om lärarna har en sociokulturell syn på ett vidgat textbegrepp kan det vara behjälplig till 

att förstå elevernas läsvanor och hur man ska möta dem i undervisningen. I det sociokulturella 

perspektivet är lärandet medierat. De verktyg som konstruerats genom generationer bör vara 

en viktig del i inlärningsprocessen, böcker såväl som datorer och andra sätt för att fortsätta 

förmedla kunskaper. Digital kommunikation är en stor del av elevernas vardagsliv som 

framkommit i våra resultat och enligt ett sociokulturellt perspektiv kan man då utnyttja 

elevernas intressen för den digitala världen i undervisningen.  

En slutsats blir att elevernas läsning sker i mindre utsträckning då eleverna fokuserar mer på 

andra fritidsintressen än litteraturläsning och då antar man att läslusten är låg bland de 

undersökta eleverna. 

6.2.2 Elevernas intressen i undervisningen 

Det andra syftet i denna studie är hur och om elevernas intressen införlivas i undervisningen. 

Grunden är att kunna se hur lärarna möter elevernas olika förutsättningar och intressen inför 

och under läsningen. De framför att man bör ha bakgrundskunskaper om eleven. Förutom 

kunskap om elevernas läsförståelsenivå och dylikt är en annan bakgrundskunskap elevernas 

intressen i litteraturen. Eleverna framförde att de vill se att deras intressen införlivas mer i 

undervisningen och då speciellt i litteratuvalen. Pind (2012) och Hofer Karlsson (2010) menar 

att den inre motivationen och att en elevanpassad litteratur bygger på elevernas intressen och 

läsförmågor och detta framkom även i vår studie. Lärare 2 tog upp att hon försöker anpassa 
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böckerna efter ålder, intresse och aktualiteter. Då eleverna vill läsa litteratur de kan relatera 

till ansåg det inte fullt ut att alla deras behov blev mötta i litteraturvalet, något som kan vara 

svårt för lärarna att tillmötesgå.  

Eleverna ville se att deras intressen införlivades mer i undervisning. Lärarna 2 försöker 

anpassa medan lärare 1 fokuserar på litteratur som hon har mest kunskap om. I lärarintervjun 

diskuterades det att lärarna försöker fånga intresse genom att ge exempel från vardagslivet när 

de introducerar en bok. Detta knyter an till Duncan-Parks (2010) forskning om värdet av 

lärarens personliga engagemang för skönlitterär läsning. I anslutning till detta har författarna i 

de examensarbeten som diskuterats tidigare beskrivit hur lärarens presentationer av 

skönlitteraturen kan påverka elevernas inställning till det som ska läsas. Läraren ska berätta 

om olika böcker och använda sig av exempelvis högläsning för att fånga elevernas 

uppmärksamhet. Elev 1 och 2 upplever att deras lärare är duktiga på att berätta om böcker och 

att de tydligt förklarar syftet med läsningen.  Om läraren väljer att hålla sig uppdaterad om ny 

och äldre skönlitteratur, samtidigt som hen uppskattar läsning, medför det att läraren i sina 

presentationer kan föra vidare sitt engagemang till eleverna. Lärarna försöker ge engagerade 

och tydliga presentationer av litteraturen som ska bearbetas för att skapa engagemang, men 

elevernas engagemang från litteratur och andra intressen från fritiden införlivas sällan. 

Eleverna måste uppleva en inre motivation till att läsa skönlitteratur för att de ska känna 

läslust och detta kan hämmas om eleverna uppfattar att läraren är den enda som kan influera 

valet av vilka skönlitterära texter de ska arbeta med. Lärarna i intervjuerna framförde att det 

främst är de som väljer litteraturen och litteraturen som väljs oftast är det läraren själv 

uppskattar och anser vara lärorik. Detta visar hur läraren för in sina intressen i litteraturen 

medan elevernas intressen inte tar plats i undervisningen. Litteraturvalet påverkas även av 

urvalet som finns tillgängligt på skolan. Under elevintervjun poängterade eleverna att det kan 

vara bra att läraren ibland väljer litteraturen då lärarna kan tillgodose ett urval som vidgar 

elevernas litterära repertoarer. Vi anser utifrån våra resultat att det alltså måste finnas en 

balans mellan vem som ska välja litteraturen som eleverna ska läsa, både lärare och elever ska 

vara med och påverka. I elevintervjun talade eleverna om att det kan vara svårt för lärarna att 

ta in alla elevförslag på litteratur men att det är något som de skulle uppskatta. 

Sammanfattningsvis kan man se utifrån resultaten att lärarna inte inkluderar elevernas 

intressen i litteraturundervisningen, något som eleverna skulle vilja vara delaktiga i. 
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6.2.3 Elevernas upplevelser av litteraturarbetet på Kulturgymnasiet 

Det tredje syftet i denna studie har varit att undersöka hur eleverna upplever litteraturarbetet 

på skolan. Eleverna är i huvudsak nöjda med hur den skönlitterära undervisningen fungerar på 

skolan. Enkätresultaten poängterar dock bristen på elevernas delaktighet i valet av 

skönlitteratur, något som examensarbetena från Pind (2012), Hofer Karlsson (2010) och 

Harby (2007) diskuterar. Delaktighet är även något som genomsyrar både läroplanen och 

kursplanen i svenska. Utifrån resultaten kan man dock se att lärarna inte inkluderar eleverna i 

valet av examinationsform. Lärarna arbetade oftast med samma examinationsformer efter 

skönlitterära arbeten; boksamtal, instuderingsfrågor, recensioner och ibland skriftliga 

analyser. Eleverna ansåg att boksamtalen var ett bra sätt att bearbeta en bok då eleverna får 

diskutera öppet innehållet i boken. Samtalen var dock oftast lärarstyrda under boksamtalen 

och utgick ifrån färdigkonstruerade frågor som oftast mynnade ut i mer öppna diskussioner. 

Eleverna ansåg det uppmuntrande när de under ett tillfälle fick ta med egna frågor som de fick 

ställa till de andra eleverna. Instuderingsfrågorna som de hade under läsningen la eleverna 

inte någon större fokus vid och de tyckte att detta arbetssätt inte var så givande. Lärarna i sin 

tur framförde att de även får genomföra skriftliga uppgifter. Av detta kan man konstatera att 

examinationsformerna är begränsade i urval och genom att eleverna kunskaper om böckerna 

oftast behandlas på liknade sätt blir arbetet lärarstyrt. Eleverna ansåg boksamtalen positiva 

men det kan också innebära att eleverna anser det mer positivt än recensioner och skriftliga 

arbeten eftersom de inte testat andra bearbetningsmetoder som existerar. I ett sociokulturellt 

perspektiv skapas kunskap genom samarbete i en kontext. Detta innebär att eleverna lär sig 

tillsammans i en specifik kontext, vilket inom detta område kan vara exempelvis boksamtal, 

där de får chansen att diskutera och lära sig av och med varandra. Boksamtalet är ett arbetssätt 

som engagerar eleverna i den litteratur som ska läsas eller har blivit läst. Därför kan man av 

resultaten av denna undersökning anta att lärarna får en fördel om de har en medvetenhet om 

varför det är viktigt att presentera litteratur på rätt sätt och få eleverna att öppna upp för nya 

tankesätt. Det är viktigt att beakta vikten av att litteraturen kan förmedla kunskap och få 

eleverna att skapa förståelse för andra individers livssituationer och dylikt. 

Lärare 2 diskuterar arbetsområdets omfång som den betydande faktorn till 

examinationsform. Det är en omöjlighet för en lärare att kunna täcka all slags skönlitteratur 

och att de känner att de måste ha kunskap om de texter som eleverna väljer. Samhällets 

allmänna uppfattning om att en svensklärare bör ägna sin fritid åt att komma ikapp med ny 

litteratur är inte heller rimlig. Om lärare fastnar i föreställningen att de måste kunna allt, eller 

framförallt kunna mer än eleverna, så hämmas utvecklingen och framåtsyftningen. Lärarna 
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behöver finna sina metoder att ta till sig elevförlag på litteratur och kunna sålla vilka förslag 

som kan vara användbara och lärorika för elevernas fortsatta studier. Lärarna framförde även 

att hens valda skönlitteratur gör att eleverna kan producera bättre kvalité på elevarbeten än om 

eleven skulle välja litteraturen. Detta argument blir svårt att bemöta eftersom det inte finns 

information om hur kvalitén på elevernas arbeten varit när de fick välja sin egen bok. I ett 

tematiserat arbete där boksamtal är slutexaminationen så kanske det måste finnas ett urval av 

böcker för eleverna att välja mellan, eller eventuellt att läraren, tillsammans med eleverna, 

väljer en gemensam bok. Om en annan examinationsform väljs, som till exempel en skriftlig 

litterär analys, borde eleven kunna ha större frihet att välja vilken text som skall läsas. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att eleverna har en relativt god syn på lärarnas valda 

examinationsformer. Eleverna inkluderas dock inte i planeringen, varken när det kommer till 

textval eller examinationsform. Examinationerna sker på samma sätt och lärarna inkluderar 

inte nya sätt att bearbeta böcker. 

Vår titel för denna uppsats handlar om att det skönlitterära arbetet inom skolan innebär att 

både elever och lärare utmanar varandra och därför tillåter sig att utmanas. Lärare utmanar 

eleverna med att motivera och få dem att läsa skönlitterära verk som de annars inte skulle ta 

till sig. Samtidigt så måste läraren vara öppen för att låta elevernas kunskap och intresse ta 

plats i undervisningen, det vill säga, elevernas kunskap utmanar läraren. 

6.3 Pedagogisk relevans 

Studien visar hur elever och lärare upplever arbetet med skönlitteratur på Kulturgymnasiet i 

Luleå. Vad som är tydligt är att eleverna önskar mer inflytande i valet av litteratur. För att 

utveckla och överbrygga glappet mellan fritidsläsning och skolläsning så behövs en balans 

mellan lärarens val av skönlitteratur och elevernas. Är målet att läsa två romaner per termin 

kanske en av dessa kan väljas av läraren och en av eleverna.  

Syftet med uppsatsen är att studera elevers läsvanor och vidare hur lärare kan arbeta för att 

skapa läslust. Läslust är dock inte något som alla elever har; läsning är ett intresse. Trycket på 

språklärare ligger i att det är deras uppdrag att skapa läslust och läsintresse, medan det kanske 

inte alls förväntas att alla elever har ett intresse av att spela fotboll. När det gäller skönlitterär 

läsning och läslust så är det viktigaste att läraren ser till att hjälpa eleverna att hitta vägar till 

läsning. Viktigt blir därför syftet till all slags skönlitteratur som läses – vet eleverna varför de 

läser, vet läraren själv varför eleverna ska läsa, och läser alla eleverna det tänkta materialet? 

Efter detta blir utvärderingen viktig; eleverna måste ges möjlighet att aktivt reflektera och 

komma med åsikter om arbetet. 
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6.4 Framtida forskning 

Eventuell framtida forskning inom området kan bygga på att genomföra och studera utfallet 

av elevarbeten. Eleverna önskar få välja sin egen skönlitteratur, medan lärare anser att arbetet 

blir grundligare och bättre om de själva har läst litteraturen som eleverna läser. Ett intressant 

arbete, om än tidskrävande, skulle då vara att låta eleverna arbeta med egenvald skönlitteratur, 

och sedan arbeta med något lärarvalt. Arbetena ska självklart ske på samma grund, med 

samma syfte och examination och betygsunderlag, annars kan man inte se skillnader i 

elevernas prestation och resultat. 

 

 

 

 



 

 
 

Referenser 

Billington, J (2015). How reading a little each week is a form of support. Hämtad 8 mars,  

2015, från <http://theconversation.com/how-reading-a-little-each-week-is-a-form-of-life- 

support-37445>. 

Bruns, C. (2011). Why literature? : The value of literary reading and what it means for  

teaching. New York ; London: Continuum. 

Brodow, B., & Rininsland, K. (2005). Att arbeta med skönlitteratur i skolan: praktik och 

teori. Lund: Studentlitteratur. 

Chambers, A. (1985). Booktalk : Occasional writing on literature and children. London:  

Bodley. 

Duncan-Parks, S (2010). Instilling a Lifelong Love of Reading. Kappa Delta Pi Record,  

46(2), 90-93. Hämtad 27 april, 2015, från  

http://www.tandfonline.com.proxy.lib.ltu.se/doi/abs/10.1080/00228958.2010.10516701 

Dysthe, O. (2003). Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur. 

Gadler, U. (2011). En skola för alla – gäller det alla? Statliga styrdokuments betydelse i  

skolans verksamhet. Växjö, Kalmar: Linnaeus University Press. 

Gillespie, Tim. (1994). Why Literature Matters. English Journal, 83(8), 16-21. 

Harby, H. (2007). Att läsa skönlitteratur: en studie om pojkars och flickors läsvanor och  

läsintresse på gymnasiet (examensarbete). Luleå: institution för pedagogik och lärande. 

Luleå tekniska universitet. Hämtad 19 mars, 2015, från 

<https://pure.ltu.se/ws/files/31043936/LTU-LAR-EX-07095-SE.pdf> 

Hofer Karlsson, C. (2010). Läslust: En enkätundersökning om elevers läsvanor  

(examensarbete). Eskilstuna, Västerås: Akademin för utbildning, kultur och  

kommunikation. Mälardalens högskola. Hämtad 19 mars, 2015, från  

<portal.org/smash/get/diva2:401334/FULLTEXT01.pdf> 

Hundeide, K. (2006). Sociokulturella ramar för barns utveckling: barns livsvärldar. Lund:  

Studentlitteratur. 

Johnsson‐Smaragdi, U., & Jönsson, A. (2006). Book Reading in Leisure Time: Long‐Term  

changes in young peoples' book reading habits. Scandinavian Journal of Educational  

Research, 50(5), 519-540. 

Kidd, D., & Castano, E. (2013). Reading literary fiction improves theory of mind. Science  

(New York, N.Y.), 342(6156), 377-80. 



 

 
 

Knoester, M. (2010). “Independent reading and the ”social turn”. How adolescent reading  

habits and motivation may be related to cultivating social relationships.”. Networks: An  

Online Journal for Teacher Research.  

Kvale, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Mchale, S., Crouter, A., & Tucker, C. (2001). Free-time activities in middle childhood: Links  

with adjustment in early adolescence. Child Development, 72(6), 1764-1778. 

Mossberg Schüllerqvist, I. (2008). Läsa texten eller "verkligheten": tolkningsgemenskaper på  

en litteraturdidaktisk bro. Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2008. Stockholm. 

Hämtad, 20 april, 2015, från 

http://su.divaportal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A198476&dswid=693 

Norberg, I. (Red). (2003). Läslust och lättläst: att förebygga och reparera lässvårigheter och  

bevara läslusten. Lund: Bibliotekstjänst. 

Patel, R. & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur. 

Peterson, A. (2001). ”Värden i litteratur och litteraturvetenskap”. TFL nr 3, 2001. 

(s. 16-34).  

Pind, M. (2012). Hur främjas läslust? (examensarbete). Eskiltuna, Västerås: Akademin för 

utbildning kultur och kommunikation. Mälardalens högskola. Hämtad, 20 april, 2015, från  

<http://mdh.divaportal.org/smash/get/diva2:602860/FULLTEXT01.pdf> 

Porter, B. (1947). A Project in Motivating Interest in Reading. The Elementary School  

Journal, 48(1), 41-44. 

Skolverket (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola 2011. Västerås: Klimatneutralt företag – Edita. 

Statens medieråd. (2013). Ungar & medier 2012/13: Fakta och barns och ungas användning 

och upplevelser av medier. Stockholm: Statens medieråd. Hämtad 31 mars, 2015, från 

<http://www.statensmedierad.se/upload/_pdf/Ungar_och_medier_2013.pdf>  

Trost, J. (1997). Kvalitativa intervjuer. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Trost, J. (2001). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur. 

Ulfgard, M (2004). ”Fritidsläsning – bara en privatsak?” i Asplund Carlsson, Maj, Molin,  

Gunilla & Nordberg, Richard (red.) (2004). Texter och så vidare. Det vidgade textbegreppet  

i svensk skola och förskola. Stockholm: Elanders Gotab AB.  

Vetenskapsrådet (u.å.). Forskningsetiska principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig  

forskning. Hämtad 1 februari, 2015, från <http://www.codex.vr.se/>.  

Öhman, A. (2015). Litteraturdidaktik, fiktioner och intriger. Malmö: Gleerups. 



 

 
 

 

Bilaga 1: Intervjuguide 

Elevintervju 

Vad är ditt förhållande till litteraturläsning?  

Vad är läslust för dig?  

Hur kan din läslust förstöras?  

Vad fångar ditt intresse när det kommer till skönlitteratur? 

Hur upplever du arbetet med skönlitteratur i skolan? Bra/dåligt, varför?  

Hur stor del av undervisningen tycker du fokuseras på litteraturläsning? 

Hur väljer du vad du vill läsa?  

Hur skulle du vilja arbeta med skönlitteratur i skolundervisnigen?  

Läser du på fritiden? Hur ofta?  

Vad tycker du om när läraren bestämmer vilka böcker som ska läsas? 

Vad tycker du om att läsa ny respektive gammal litteratur? Förhållandet mellan modern och 

äldre.  

Tycker du att läraren förklarar syftet med att läsa skönlitteratur i skolan? Förstår du varför ni 

läser? 

Vad gillar du att göra för slags examinerande del gällande litteraturarbeten? Diskussioner 

eller skriftligt?  



 

 
 

 

Lärarintervju 

Hur ofta läser ni skönlitteratur i svenskan? 

Hur stor del av undervisningen tycker du fokuseras på litteraturläsning? 

Hur väljs litteraturen som läses?  

Vad tycker du om att läsa ny respektive gammal litteratur?  

Arbetar du med ett vidgat textbegrepp i samband med litteratur, alltså film/tevespel.  

Varför ska eleverna läsa skönlitteratur?  

Hur skaffar du dig kunskap om ny litteratur? Vad vill du rekommendera?  

Arbetar du med litteratur utifrån någon kanon? Är det vissa böcker du tycker att eleverna 

måste läsa?  

Hur arbetar du för att skapa läslust hos eleverna?  

Hur kan man förstöra läslust hos eleverna?  

Hur planerad måste arbetet med litteraturläsning vara? För/efterarbete osv. 

Hur kan man påverka elevernas val av litteratur så att det de läser utmanar dem men ändå inte 

är alltför svår och långt ifrån deras egna preferensramar?  

Hur möter man elevers dåliga inställning till läsning?  

Hur hjälper du elever med koncentrations/lässvårigheter?  

Hur arbetar du med bedömning i samband med litteraturläsning?  

Hur brukar du ”examinera” ett arbetsområde som fokuserar på läsning?  

Vilka är de vanligaste förståelsehindrena för eleverna i läsningen?  

Är könsskillnader större än individvariation? 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 


