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Abstrakt 
 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka vilka faktorer i svenskundervisningen som 
hos gymnasieelever främjar en positiv attityd till att arbeta med skönlitteratur på svenskan. 
Undersökningen utfördes vid två gymnasieskolor i Norrbotten och omfattade både lärare och 
elever från olika programinriktningar och årskurser. De mätmetoder vi använde var elevenkät 
och intervjuer med både lärare och elever. Litteraturstudier har använts för att ge oss en 
djupare insikt i ämnet. Genom vår undersökning kan vi urskilja tre faktorer som tydligt 
påverkar elevernas inställning till att arbeta med skönlitteratur på svenskan. Dessa faktorer 
handlar om valet av litteratur och arbetsmetoder samt elevernas inflytande både när det gäller 
litteratur- och metodval.  



Innehåll 
 

1 INLEDNING ..................................................................................................................1 

2 BAKGRUND..................................................................................................................1 

2.1 Svenskämnet .............................................................................................................1 
2.1.1 Svenskämnets utveckling ....................................................................................1 
2.1.2 Styrdokumentens utveckling ...............................................................................2 

2.2 Förankring i styrdokument ......................................................................................3 
2.3 Varför skönlitteratur på svenskan? .........................................................................4 

2.3.1 Identitetsutveckling .............................................................................................4 
2.3.2 Läslust och bildning ............................................................................................5 

2.4 Eleven som läsare......................................................................................................6 
2.4.1 Läsutveckling......................................................................................................6 
2.4.2 Läsintresse ..........................................................................................................7 
2.4.3 Lässtrategier........................................................................................................8 
2.4.4 Läsarkategorier ...................................................................................................9 

2.5 Val av litteratur.......................................................................................................10 
2.5.1 Elevens perspektiv ............................................................................................10 
2.5.2 Litteraturens innehåll.........................................................................................11 
2.5.3 Skolans litteraturval ..........................................................................................11 

2.6 Skönlitteraturundervisning ....................................................................................12 
2.6.1 Reader-responseteori.........................................................................................12 
2.6.2 Fokus på utveckling ..........................................................................................13 
2.6.3 Läsfrämjande miljö ...........................................................................................14 
2.6.4 Lärarens uppgift ................................................................................................15 
2.6.5 Läraren som läsare ............................................................................................16 

3 SYFTE ..........................................................................................................................17 

4 METOD........................................................................................................................17 

4.1 Vår definition av läsintresse ...................................................................................17 
4.2 Val av metod ...........................................................................................................17 
4.3 Kvalitativ metod......................................................................................................17 

4.3.1 Kvantitativ metod..............................................................................................18 
4.3.2 Vårt metodval ...................................................................................................18 

5 UNDERSÖKNINGENS GENOMFÖRANDE OCH UPPLÄGGNING.....................18 

5.1 Urval........................................................................................................................19 
5.1.1 Enkätmetodik ....................................................................................................19 
5.1.2 Genomförande av enkätundersökningen ............................................................20 
5.1.3 Intervjumetodik.................................................................................................20 
5.1.4 Genomförande av intervjuundersökningen ........................................................21 

5.2 Tolkning av insamlade data....................................................................................22 

6 RESULTAT..................................................................................................................22 

6.1 Bortfall ....................................................................................................................22 
6.2 Enkätresultat...........................................................................................................23 
6.3 Intervjuresultat .......................................................................................................29 

6.3.1 Lärarintervju 1 ..................................................................................................29 
6.3.2 Lärarintervju 2 ..................................................................................................30 



6.3.3 Lärarintervju 3 ..................................................................................................31 
6.3.4 Elevintervju A...................................................................................................31 
6.3.5 Elevintervju B ...................................................................................................32 
6.3.6 Elevintervju C ...................................................................................................32 
6.3.7 Elevintervju D...................................................................................................33 
6.3.8 Elevintervju E ...................................................................................................33 

7 DISKUSSION...............................................................................................................34 

7.1 Validitet och reliabilitet ..........................................................................................34 
7.1.1 Validitet och reliabilitet i enkätundersökningen.................................................35 
7.1.2 Validitet och reliabilitet i intervjuundersökningen .............................................35 

7.2 Jämförelse mellan metoderna.................................................................................35 
7.3 Resultatdiskussion ..................................................................................................36 
7.4 Egna reflektioner ....................................................................................................38 
7.5 Fortsatt forskning ...................................................................................................39 

REFERENSER...................................................................................................................40 

BILAGA 1 Enkät................................................................................................................ 42 

BILAGA 2 Elevintervjufrågor........................................................................................... 47 

BILAGA 3 Intervju-mind-map.......................................................................................... 49 

BILAGA 4 Boklista ............................................................................................................ 50 

 



 1 

1 Inledning 
 
Vi lever idag i ett multimedialt samhälle vilket har lett oss in på tankar om skriftkulturen 
kommer att dränkas i en mediekultur. Av egen erfarenhet vet vi att ungdomar ser väldigt 
mycket på TV och video, lyssnar på musik och dessutom använder TV- och dataspel och 
chattar på Internet i stor utsträckning. Dessutom finns det allmänna uppfattningar om att inte 
ungdomar läser skönlitteratur idag.  
 
Som blivande svensklärare anser vi att det är viktigt att använda skönlitteratur på svenskan 
och kunna motivera elever till att läsa. Vi tror att rätt didaktisk metod i 
skönlitteraturundervisningen kan utgöra en viktig grund för att främja elevernas motivation 
till att läsa skönlitteratur. 
 
Under vår utbildning på Luleå tekniska universitet har vi kommit i kontakt med olika teorier 
kring hur man på olika sätt kan arbeta med skönlitteratur i skolan. Vår uppfattning är dock att 
dessa teorier inte praktiseras i någon större utsträckning i dagen skola, utan att den 
”traditionella” litteraturundervisningen fortfarande dominerar. På de verksamhetsförlagda 
utbildningsveckorna har vi erfarit att tyngdpunkten ligger på den litterära kanon och så kallad 
”bänkbok” ofta med en avslutande kontroll genom bokrecension alternativt skriftlig 
bokanalys. Det här sättet tror vi tilltalar alltför få elever.  
 
Vi tycker att det är av största vikt att ungdomar inte tappar intresset för att läsa skönlitteratur 
då vi anser att den är en outtömlig källa för inhämtande av olika slags kunskaper som har 
betydelse för individens utveckling. Detta eftersom skönlitteraturen har ett innehåll om den 
verklighet och vardag som eleverna befinner sig i, något de kan relatera sina erfarenheter till. 
Skönlitteraturen hjälper även eleverna till ett bättre språk, som i sin tur är en nödvändighet i 
dagens samhälle. För att kunna beskriva sina tankar och åsikter och på så sätt tillgodogöra sig 
nya erfarenheter och kunskaper måste man ha tillgång till ett rikt och nyanserat språk.  
 
Det ligger alltså i vårt intresse att försöka hitta vägar till en undervisning som stimulerar 
ungdomars läsande. Det handlar om att finna ett förhållningssätt som både främjar och 
utvecklar elevernas litteraturläsning.  
 
 
2 Bakgrund 
 
2.1 Svenskämnet 
 
2.1.1 Svenskämnets utveckling 
 
Villkoren och inriktningen för svenskämnet delar litteraturforskaren Jan Thavenius (1999) i 
fyra perioder. I och med Läroverksstadgan från 1807 börjar svenskämnet i skolan utvecklas 
som självständigt ämne Läsningen av svensk litteratur har fått ett ämne att etableras i. Under 
mitten av 1800-talet blev språk och litteratur huvudinnehållet i svenskämnet samtidigt som 
undervisningen i svenska fick större plats i skolan. Kring sekelskiftet stärks 
litteraturundervisningens ställning ytterligare och var ofta det mest framträdande momentet i 
svenskämnet. 1919 är ett viktigt år för svenskämnets del ”ämnet fick en helt central ställning 
och alla elever undervisades i det med undantag av en del av yrkesskoleeleverna” (ibid. s.14). 
Efter andra världskriget skedde en stor förändring inom utbildningsväsendet och bland annat 
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blev gymnasieskolan öppen för fler. 1970 reformerades gymnasieskolan och blev en 
sammanhållen skola för både teoretiska och praktiska inriktningar. I detta nya integrerande 
skolväsende fick svenskundervisningen färre timmar.  
 
 
2.1.2 Styrdokumentens utveckling  
 
Hur samhällets syn på skönlitteratur har förändrats kan vi bland annat finna i läroplanerna. 
1878 kom den första normalplanen, motsvarigheten till dagens läroplan, där det framhölls att 
högläsning och utantilläsning var det mest väsentliga. Ellen Key framhöll att 
litteraturundervisning som bedrevs inte tog hänsyn till barns känslor och fantasiutveckling. 
Tillsammans med Elsa Beskow och Selma Lagerlöf bidrog hon till en väsentlig förändring av 
skolbarnens läroböcker som blev mer fantasifulla. Ett exempel på detta är Nils Holgersson 
underbara resa genom Sverige. I 1919-års undervisningsplan fastslås det att det är innehållet i 
läsningen som är viktig. Det ansågs viktigt att texterna skulle ha anknytning till barnens 
verklighet och hembygden var ett viktigt inslag. 1935 kom läseboken Vill du läsa ut, och i den 
betonades läsglädjen. 1955 kom en ny undervisningsplan. I denna nämns för första gången 
skönlitteratur som en utgångspunkt för elevernas läslust. Det var nu den fria läsningen 
introduceras i skolan (Lindö 2002). 
 
När det gäller högre studier har det funnits en uppdelning mellan gymnasiet, fackskolan och 
yrkesskolan vilket fortfarande gällde i nya läroplanen Lgy 65 (Malmgren 1999). I den fanns 
två kursplaner för ämnet svenska, en för de treåriga linjerna samt en för fackskolans och 
yrkesskolans tvååriga linjer. I dessa olika kursplaner märks tydligt att synen och 
förväntningarna på de olika elevgrupperna skiljer sig åt. De mål som fanns uppställda i 
svenskans kursplan i Lgy 65 var allmänt hållna, och ämnet var uppdelat i olika huvudmoment. 
Trots en betoning på att ämnet skulle ses som en helhet och inte delas upp i en skriftlig och 
litterär del, leder uppdelningen i huvudmoment till att ämnet blir uppsplittrat.  
 
Enligt Lgy 65 skulle grunden i svenska vara uppdelat i språk och litteratur och genom att 
integrera dessa två skulle eleverna arbeta både med det muntliga och skriftliga. Dock sker inte 
denna integrering i praktiken. Även om litteraturundervisningen skulle utgöra en stor del av 
svenskämnet kom färdighetsmålet att stå i fokus. Den ambition som fanns med 
litteraturundervisningen var att gymnasieeleverna skulle få litteraturhistoriska kunskaper, 
kunskap om litteratur, utvecklas som läsare och dessutom skapa ett behov att läsa även på 
fritiden. Fackskolans litteraturundervisning skulle leda till att ”stimulera intresset för 
skönlitteratur och främja förmågan till aktiv läsning […] få kännedom om litteratur- och 
stilhistoriska sammanhang” (Malmgren 1990, s. 93). Att läsa sakprosa ansågs som viktigare 
än skönlitteraturläsning, vilket gällde alla skolformer. Kulturarvet var det som betonades vid 
läsning av skönlitteratur. 
 
De tre olika skolformerna slogs samman när den nya läroplanen Lgy 70 kom och det blev en 
gemensam gymnasieskola med två-, tre- och fyraåriga linjer. Svenskämnet delades upp i en 
treårssvenska, en tvåårssvenska och en ettårssvenska, med olika kursplaner innehållande olika 
mål och huvudmoment. De tvååriga linjerna, teoretiska linjerna samt de yrkesinriktade 
linjerna fick en kursplan med betydligt lägre ambitionsnivå och den var mycket förenklad till 
skillnad mot de treåriga linjernas, vars kursplan mer kom att likna den från Lgy 65. För de 
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tvååriga linjerna resulterade detta i att svenskan kom att ses mer som ett färdighetsämne och 
mindre som ett bildningsämne. Malmgren (1999) framhåller att kulturarvet fortfarande stod i 
fokus när det gällde skönlitteratur. 
 
Under 70-talet uppstod en debatt kring svenskämnet. En förnyelse och ombildning av ämnet 
var vad den nya läroplanen ville få till stånd, men den mötte hårt motstånd från anhängare av 
den traditionella synen på ämnet. Detta resulterade i en identitetskris för svenskämnet 
(Malmgren 1999). 
 
Supplement 22 kom 1975 som ett tillägg till Lgy 70 och gällde för de tre- och fyraåriga 
linjerna. Den visade på en ny syn på svenskundervisningen, speciellt när det gällde 
litteraturundervisningen. I supplement 22 hade litteraturundervisningen kortats ner betydligt 
och var nu också mer generellt framställt. Till momentet litteratur lades nu också det nya 
området massmedier. För svenskämnet gällde dock fortfarande att ämnet skulle betraktas som 
en helhet (Malmgren 1999). 
 
Genom supplement 80, som kom 1982, blev kursplanen i svenska för första gången 
gemensam för alla elever i gymnasiet. Huvudmomenten hade blivit färre. Fortfarande gällde 
synen på svenska som en helhet men språkutvecklingen hade kopplats till begreppsbildning 
och tänkande. Valet av litteratur valdes utifrån elevgruppens läsvana och intresseinriktningar 
och kursplanen betonade att skönlitteraturen skulle stå i fokus. I supplement 80 återfanns 
också en förklaring till varför man bör läsa skönlitteratur i skolan. 
 

Huvudtankarna går ut på att skönlitteratur är en del av vår kultur. Den ger inte bara 
underhållning, stimulans och skönhetsupplevelser utan är också på andra sätt en unik 
kunskapskälla som inte bra vidgar perspektiven utan också öppnar för inlevelse och 
perspektivbyten. Genom att läsa berikar man dessutom sitt eget språk, stärker därmed den 
allmänna språkförmågan och får ibland lust att skriva själv. (Malmgren 1990, s. 112)  

 
 
2.2 Förankring i styrdokument 
 
Vad säger då dagens styrdokument för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) om skönlitteratur i 
undervisningen? I Lpf 94 kan man under rubriken Mål och riktlinjer hitta: ”Det är skolans 
ansvar att varje elev som har slutfört ett nationellt eller specialutformat program kan söka sig 
till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa till kunskap, självinsikt och 
glädje” (Skolverket 2001, s. 54). Detta visar på lärarens ansvar att förmedla skönlitteraturens 
olika betydelse i många avseenden.  
 
Ovanstående citat stärks även av kursplanen för svenskämnet för gymnasial utbildning. Under 
rubriken Mål att sträva mot står att eleven ”utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att 
tillägna sig skönlitteratur i skilda former från olika tider och kulturer och stimuleras till att 
söka sig till litteratur och bildmedier som en källa till kunskap och glädje” (Skolverket 2004).  
 
Vidare hittar man också andra relevanta kopplingar till vårt arbete i kursplanen. När det gäller 
ämnets syfte säger den: 
 

Den kulturella identiteten uttrycks bl.a. i språket och litteraturen. Mötet med språk, 
litteratur och bildmedier kan bidra till mognad och personlig utveckling. 
Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna möjligheter att ta del av och 
ta ställning till kulturarvet och att få uppleva och diskutera texter som både väcker 
lust och utmanar åsikter. (Skolverket 2004) 
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2.3 Varför skönlitteratur på svenskan? 
 
Ett genomgående synsätt hos många av de forskare och författare som vi har använt som stoff 
till denna rapport framhäver att läsning av skönlitteratur är en av de grundpelare som 
demokratin vilar på. Att vara läskunnig är en förutsättning för dagens samhällsmedborgare 
eftersom det krävs stor kunnighet i förmågan att behärska språket för att vara delaktig i och 
kunna påverka den värld man lever i. Utan denna kunskap hamnar man utanför samhället 
menar Anne-Marie Körling (2003) i sin artikel Läsning från början. Att kunna läsa, tolka och 
förstå text är en grundförutsättning för demokrati, en demokrati som skolan ska göra 
tillgänglig för eleverna. Även den amerikanske litteraturteoretikern och professorn Louise M. 
Rosenblatt (2002) menar att språk och demokrati är tätt sammanbundna. Hon hävdar att 
skönlitteraturen ger människor den bild som behövs för att kunna sätta sig in i andra 
människors liv och livsvillkor, men även för att kunna förstå hur ens beteende påverkar 
omgivningen. 
 

[Skön]litteraturen kan för tonåringen uppdaga den mångfald av möjliga livsstilar, 
relationsmönster och livsåskådningar från vilka han [eleven] har frihet att välja i ett 
heterogent och snabbt föränderligt demokratisk samhälle. (Rosenblatt 2002, s. 175)  
 

Den amerikanska professorn och forskaren Judith A. Langer (1995) ansluter sig också till 
dessa tankegångar. Hon menar att en genomtänkt och bra skönlitteraturundervisning skapar de 
litterata tänkarna som behövs för framtidens samhälle. Genom ett genomtänkt arbete med 
skönlitteratur tillägnar sig eleverna fördelar när det gäller individuella, sociala och 
intellektuella egenskaper. Langer fortsätter sitt resonemang: 
 

Such literacy fosters the personal empowerment that results when people use their literacy 
skills to think and rethink their understandings of texts, themselves, and the world. It gives 
importance to individuals and oral and written texts they create and encounter; it calls upon 
and fosters the kinds of language and thought that mark good and sharp thinking. This is 
the kind of literacy that can underlie every aspect of literature education across the grades, 
empowering all students to reflect on and potentially reshape themselves and their world. 
(Langer 1995, s. 1) 

 
Rosenblatt (2002) säger: ”I en demokrati är det så att ju mer varierad litterär kost som 
studenterna erbjuds, desto större möjligheter får litteraturen att verka som frigörande kraft”  
(s. 169). I vår demokratiska värld efterfrågas människor med eget tänkande och kunskaper i 
att kunna omsätta sina tankar med gott omdöme, menar Langer (1995). Skönlitteraturen och 
arbetet med denna i skolan hjälper eleverna att utvecklas till empatiska människor som är 
öppna för och respekterar andras tankar, känslor och handlingar, eftersom litteraturen gör oss 
till bättre tänkare med ett bredare perspektiv på oss själva, våra medmänniskor och världen. 
Det handlar också om att få styrkan att kunna göra sin röst hörd och våga ta ställning – ”how 
to become our best selves” (ibid. s. 144). Världen som man möter i skönlitteraturen har även 
inverkan på det dagliga livet, på hur vi löser problem både i skolan och i hemmet. Vid 
läsandet av skönlitteratur får läsaren ett mer objektivt synsätt även på sig själv och sina 
problem, vilket underlättar bearbetandet och hanterandet av dessa.  
 
 
2.3.1 Identitetsutveckling 
 
Enligt psykologiprofessor Erik Homburger Eriksons (Hwang & Nilsson 1995) psykosociala 
teori befinner sig tonåringen i utvecklingsstadiet identitet – rollförvirring. En period som 
kännetecknas av frågor om den egna identiteten: ”Vem är jag?” och ”Vad ska jag bli?”. I 
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dagens samhälle med ständiga förändringar uppstår en klyfta mellan de vuxnas och 
ungdomarnas värld. Tidigare fungerade de vuxnas normer som en mall för hur man skulle 
förhålla sig till de krav och problem som vuxenlivet medförde. Dessa normer gäller inte idag 
eftersom de krav som ställs i dagens samhälle är helt andra. Det moderna samhället ger större 
möjligheter för alla att välja alternativa vägar som påverkar individen, vilket medför att de 
vuxna får svårare att fungera som förebilder. När den äldre generationen inte längre kan 
fungera som norm måste skolan ta ett större ansvar för att hjälpa ungdomarna i sitt 
identitetssökande. Skolan måste hjälpa till att stärka självförtroendet genom att ge dem 
kunskaper som gör att de kan få perspektiv på omvärlden, vilket underlättar för dem att välja 
vägar som passar just den egna individen. Skolan måste fungera som en vägledare mellan det 
globala samhället och individen, genom att vara öppen och förmedla den mångfald som finns 
idag. Eftersom hela världen med alla dess valmöjligheter står öppen för ungdomarna är det 
skolans ansvar att förbereda eleverna inför detta. Här har skönlitteraturen en viktig funktion 
att fylla anser Rosenblatt (2002). Genom den värld som eleven möter där kan hon/han själv 
skapa sig en grund att stå på för att kunna möte den komplexa och mångfacetterade tillvaron 
som väntar. Även Langer (1995) stöder denna teori. ”It moves us to see the multi-sidedness of 
situations and therefore expands the breadth of our own visions, moving us towards dreams 
and solutions we might not otherwise have imagined” (ibid. s. 145).  
 
”Överallt frågar unga människor: ’Vad betyder det vi erbjuds i skolan för det liv som vi nu 
lever eller kommer att leva?’ ” (Rosenblatt 2002, s. 19). Denna frågeställning borde inte 
lämnas obesvarad om skolan vill utbilda sina elever till medborgare med eget tänkande. 
Skolan bör inrikta sig på att utveckla elevernas vilja att lära genom att ge dem verktyg som 
kan hjälpa dem att själva finna svar på sina frågor och lita på sina egna tankar. Genom en väl 
fungerande litteraturundervisning kan dessa verktyg erhållas anser Rosenblatt. 
 
 
2.3.2 Läslust och bildning 
 
Genom sin forskning har den australiensiske litteraturpedagogen Jack Thomson (1987) 
kommit fram till att när eleverna tycker det är roligt att läsa skönlitteratur leder det till ett 
större läsintresse. Detta i sin tur leder till att de läser mer, och när de läser mer desto säkrare 
och kompetentare läsare blir de och söker sig därmed till mer komplicerad litteratur. De vågar 
vidga sina läsvyer. Genom att läsa allt fler och mer komplexa böcker väcks också elevernas 
nyfikenhet för hur en bok är uppbyggd, vad bokens budskap är och vad författaren vill. På 
detta sätt uppnår man ett livslångt läsintresse som samtidigt ger eleverna en insikt om vad 
litteraturen kan ge dem som enskilda individer, men också som medlemmar av ett större 
sammanhang. 
 

As with any other learning process involving the use of language, reading is an active 
process of making meaning. Development in reading and response to literature is a process 
of getting better and better at making a text have meaning, of becoming more intellectually 
and emotionally active while reading. (Thomson 1987, s. 86) 

 
Allmänt vedertaget är också att genom att använda skönlitteratur i skolan hjälper man 
eleverna till ett rikare språk. I skönlitterära verk finns ett rikt och nyanserat språk som 
eleverna kan ta till sig och sedan använda i både tal och skrift. Genom att tillägna sig detta 
språk kan eleverna uttrycka sig tydligare, utförligare och med större precision i många olika 
sammanhang (Brodow 1996). 
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2.4 Eleven som läsare 
 
Ambitionen med litteraturundervisning är att eleverna ska finna den intressant, utvecklande 
och lustfylld. Detta sker i transaktionen mellan läsaren och texten menar Rosenblatt (2002). 
Med transaktion menar hon att det i varje specifikt möte mellan en läsare och en text sker ett 
ömsesidigt utbyte där mening skapas och detta är en ständigt pågående process. Rosenblatt 
beskriver detta givande och tagande mellan text och läsare på följande vis: ”Relationen mellan 
läsaren och tecknen på sidan försiggår i en spiralformad rörelse, där ena parten hela tiden 
påverkas av vad den andra har bidragit med” (s. 36). I denna transaktion mellan läsare och 
text skapas tankar som fortsätter utvecklas och påverka läsaren även efter avslutad läsning. 
Genom denna utforskning erövrar eleven kunskap om hur han/hon självkritiskt ska reflektera 
under sin läsning Litteraturundervisningens syfte, att eleven ska utforska texten och känna 
läsglädje, uppfylls på detta sätt.  
 
 
2.4.1 Läsutveckling 
 
Enligt Thomson (1987) kan läsutvecklingen delas in i sex olika stadier som definierar vilken 
nivå läsaren befinner sig i. Dessa stadier är inte kopplade till läsarnas ålder, utan är i högsta 
grad påverkad av tidigare erfarenheter. Som lärare bör man vara medveten om att man i en 
och samma klass kan möta elever i olika faser. Thomson menar att i alla de olika faserna 
behöver eleverna hjälp och verktyg för att kunna gå vidare och/eller fördjupa sin 
läsutveckling. Det är lärarens uppgift att identifiera var eleverna befinner sig för att bäst 
kunna möta och hjälpa dem.  

• Fas 1 Unreflective interest in action. Kännetecknas av en läsare som inte reflekterar över 
handlingen, en så kallad ytläsare, som ofta är influerad av filmens och tevens 
dramaturgiska struktur. Karaktärerna som efterfrågas är stereotypa. Komplicerade intriger 
och karaktärer tråkar ut läsaren snarare än väcker nyfikenhet. Det som intresserar läsaren 
är vad som kommer att hända i boken på kort sikt. Varför karaktären lyckas eller 
misslyckas är inte viktigt. 

• Fas 2 Empathising. I denna fas har läsaren börjat reflektera till en viss del. De har ett 
djupare intresse för varför karaktärerna handlar och känner som de gör. Även när det 
gäller handlingen så efterfrågas orsakerna till händelseutvecklingen och karaktärernas 
medverkan till denna. 

• Fas 3 Analogising. Här kan läsaren även ta till sig karaktärer som de inte direkt kan 
identifiera sig med. Läsaren kan också koppla karaktärerna och handlingen till sitt eget liv. 

• Fas 4 Reflecting on the significance of events and behaviour. Läsaren kan nu reflektera 
och se på texten utifrån, vara ”the onlooker” som Thomson beskriver det. Detta innebär 
också att läsaren har förmågan att läsa mellan raderna och fylla ut större luckor i texten. 
Förmåga att kunna vara ”the onlooker” gör att läsaren kan tolka och värdera det lästa i ett 
vidare perspektiv och omsätta det i en bestående tankeverksamhet som ökar förståelsen 
för att kunna applicera den på verkligheten.  

• Fas 5 Reviewing the whole work as a construct. Handlar om att läsaren tolkar texten som 
en författares verk, och försöker dra paralleller mellan sin och författarens livsåskådning.  
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• Fas 6 Consciously considered relationship with the author, recognition of textual 
ideology, and understanding of self (identity theme) and of one’s own reading 
processes. Läsaren kan analysera texter, formen såväl som stoffet. Genom detta analytiska 
tänkande kan läsaren använda innehållet och budskapet i litteraturen och sätta det i 
relation till sig själv och samhället. Med denna fas har läsaren uppnått det stadium när 
litteraturen påverkar läsaren som individ och demokratisk medborgare. 

 
Läsutvecklingen kan delas i fem olika skeden, utifrån Piagets tankegångar kring barns 
kognitiva utveckling. Ungdomar i åldern 14-17 år tillhör, enligt Svensson (1989), den sista 
fasen Mognadsåren eller läsutvecklingens litterärt-estetiska skede. Den definieras enligt 
följande:  
 

Då upptäcks ens egen inre värld av kritisk självcentrering, utveckling av en livsplan 
och av olika värdeskalor. Förutom intrig uppskattas form och övrigt innehåll i det 
lästa. Intresse för yttervärlden ersätts eller kompletteras med intresse för den inre 
världen och värdefrågor. Läsintresse är äventyr med mer intellektuellt innehåll, 
reseskildringar, historiska romaner, biografier, kärleksberättelser, aktuella ämnen, 
engagerad litteratur, faktamaterial som ofta har att göra med fackintressen. 
(Svensson 1989, s. 45) 

 
Under skolåren bör eleverna få utveckla sitt läsande och skaffa sig kunskap om vikten av att 
läsa litteratur, vilket endast är möjligt om det finns motivation och intresse för detta. På 
gymnasiet är det primära målet att eleverna utvecklar sitt läsande så att det bibehålls för att 
kunna ha nytta av den i fortsättningen, anser Svensson (1988). Vill man uppnå detta är det 
viktigt att undervisningen innehåller litteratur som utgår ifrån de intressen som eleverna har. 
 
 
2.4.2 Läsintresse 
 
I Cai Svenssons bok Barn och ungdomars läsning (1989) kan man läsa att man bör skilja 
mellan läspreferenser och läsintresse. Han skriver att läspreferenser syftar till en mera passiv 
hållning till valet av litteratur, till skillnad från läsintresse som syftar till en mer aktiv 
handling. När man talar om preferens skriver han att det handlar om att göra ett val mellan till 
exempel två olika böcker utan att intresset behöver styra valet. Man kan med andra ord ta 
vilken bok som helst. Intresse å andra sidan handlar om ”emotionella attityder och 
erfarenheter” (s. 41). En individ som har ett läsintresse lägger ner möda på sitt val av böcker.  
 
Det finns fyra olika typer av motivation för läsning (Svensson gör ingen skillnad mellan 
motivation och intresse i sin studie, de definierar samma fenomen). Den första drivkraften är 
glädjen som en nybörjarläsare känner när han/hon knäckt läskoden. Den andra drivkraften är 
förmågan att använda läsandet till en jag-utveckling, och att utveckla fantasi, tanke och andra 
förmågor. Den tredje drivkraften är upptäckarlusten. Att genom läsning kunna uppleva och 
berika sin förståelse för omvärlden. Den fjärde drivkraften handlar om att de inre 
motivationerna ovan stämmer överens med läsarens egna erfarenheter. Det kan till exempel 
handla om behovet av en verklighetsflykt, finna sin identitet, igenkänning och behovet av 
kunskap och underhållning (Svensson 1989). 
 
Åldern är inte avgörande för läsintresset utan det påverkas även av den så kallade 
”individuella läsartypen” det vill säga vilket läsmaterial en läsare föredrar. Det finns, visar 
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Svensson (1988) i en annan studie, fyra olika läsartyper: den romantiska typen, den realistiska 
typen, den intellektuella typen och den estetiska typen, men någon renodlad typ förekommer 
sällan. 
 
Gymnasieungdomars läsintresse utvecklas till att likna vuxnas. De söker mer 
verklighetsbaserade böcker och läser ofta för att förkovra sig men också för att skolan ställer 
krav. Intressen som dessa ungdomar har är livs-, existens- och värderingsfrågor, samtidigt 
som intresset för mysterier, humor och drama minskar i denna ålder (Svensson 1988). 
 
 
2.4.3 Lässtrategier 
 
Langers (1995) teori om hur läsaren konstruerar sin föreställningsvärld, envisionment 
building, kan beskrivas som att läsaren hela tiden vidareutvecklar och ökar sin förståelse och 
mening för texten. Allteftersom insikten om texten ökar varierar och växer meningen med den 
för läsaren. Envisionment building består av fyra läsarskeden eller lässtrategier. 
 
Skede 1, Being out and stepping into an envisionment, uppstår i synnerhet i början av 
textläsningen. Detta är det skede när läsaren försöker bilda sig en uppfattning om 
karaktärerna, handlingen och miljön i texten. Här skapar läsaren intresse för boken. Läsaren 
kan dock återgå till detta skede när som helst i sin läsning. Detta händer speciellt när läsaren 
stöter på en oväntad händelse eller språkligt hinder som gör att han/hon tappar fokus. Till en 
viss del relaterar läsaren till sin verklighet. 
 
I nästa skede, Being in and moving through an envisionment, börjar läsaren ställa frågor 
kring textens innehåll och relatera det till sig själv och sin omvärld. ”We take new 
information and immediately use it to go beyond what we already understand” (Langer 1995, 
s. 17). 
 
Det skede som Langer kallar Stepping out and rethinking what one knows, är det skede som 
inte uppstår vid varje textläsning, eftersom läsaren inte alltid känner att en text har något att 
tillföra det egna livet. ”It is the time when the thoughts in our envisionments give us cause to 
shift the focus of meaning development for a moment, from the text-world we are creating to 
what those ideas mean for our own lives” (Langer 1995, s. 17-18). På detta sätt skiljer sig 
detta skede från de andra. 
 
Skede 4, Stepping out and objectifying the experience, innebär att distansen mellan texten 
och läsaren ökar ytterligare. Läsaren blir mer objektiv och kan analysera texten utifrån 
perspektiv som: författarens hantverk, textens struktur och litterära begrepp samt allusioner, 
men kan även kritiskt granska budskapet och värderingarna i texten och göra jämförelser med 
sina egna uppfattningar. 
 
Dessa olika skeden är inte separerade från varandra utan flyter in i varandra utan klara 
avgränsningar. En läsare kan också alternera mellan dessa olika skeden i sin läsning av en text 
oavsett var han/hon befinner sig i sin läsutveckling. 
 

Our envisionments develop through the shifting relationships between self and text that 
occur from stance to stance. The stances offer variety to the kinds of meanings we consider, 
filtering our thoughts through slightly different vectors as we develop our understandings of 
the text, our envisionment, and life. (Langer 1995, s. 19) 
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Det är dock viktigt att tänka på att alla läsare inte kan använda sig av skede tre och fyra. Detta 
kan innebära att han/hon kan tappa intresset och därmed inte heller tillgodogör sig texten till 
fullo, om diskussionsnivån vid ett boksamtal hamnar enbart på de nivåerna (Langer 1995). 
 
 
2.4.4 Läsarkategorier 
 
Enligt Joseph A. Appleyard (1994), en amerikansk litteraturteoretiker, betecknas 
ungdomsläsaren som the reader as thinker det vill säga en läsare som vill få insikt om livets 
meningar, dess värderingar och uppfattningar, som är viktiga att ta till sig. Han säger också att 
ungdomsläsarens bokval inte skiljer sig så mycket från de yngre barnens läsande. Skillnaden 
är att de väljer böcker som motsvarar deras oroliga känslor och lätt förvirrade tillstånd i stället 
för böcker i en oskuldsfull tillvaro med lyckliga slut. De vill ha böcker som innehåller gott, 
ont, sex, synd, död och fördomar. 
 
I Appleyards (1994) undersökning om ungdomars sätt att reagera på berättelser fick han svar 
som kunde indelas i tre olika kategorier:  
 

1. They explicitly mention the experience of involvement with the book and identification 
with the character (“it was just like I was there” […] “it could have been written about 
me”) 

2. They talk about the realism of the story (“it was true to life … believable”) 
3. And they say that a good story makes them think (“I like things that force me to think”) 

(s. 100) 
 
I den första kategorin, ungdomars inlevelse och identifikation i boken, handlar det om en 
emotionell inlevelse i berättelsen. Därför väljer ungdomar litteratur som handlar om personer 
som de kan identifiera sig med eller som är en idealbild av dem själva. Genom att läsa bland 
annat biografier kan ungdomarna få en inblick i det verkliga livet. Detta genererar en 
förståelse för deras egna möjligheter i sina framtida liv. 
 
När det gäller den andra kategorin, menar Appleyard att den verklighet som finns i 
litteraturen är betydelsefull för ungdomsläsarna. Läsarna har insett att en berättelse inte alltid 
är sann. Därför klarar de av att läsa böcker om ond, bråd död och andra svarta sidor av livet. 
De har insett att världen är mer komplex än vad de tidigare föreställt sig. 
 
Läsarna har när de uppnått den tredje kategorin utvecklat ett mer abstrakt sätt att tänka och 
använder sig av detta i sitt läsande och njuter av denna nya mognad. ”The adolecent reader is 
entering the foothills of this whole new range of thought. For now it is fun just to be here, 
thinking about the characters and about one’s own life as it is mirrored in the story” 
(Appleyard 1994, s. 113). Utvecklingen gör att läsaren kan se att det finns olika 
tolkningsmöjligheter i en text, och att författaren använder sig av en berättarstruktur som 
också påverkar textens betydelse. 
 
Läsningen kan, menar Svensson (1988), delas in fyra olika lästyper när det handlar om 
avsikten med läsningen. Dessa är: informationsläsning (kunskapssökande), eskapistiskt 
läsande (verklighetsflykt), litterärt läsande (estetik och fördjupade insikter), och kognitivt 
läsande (tankeutvecklande). Indelning av olika lästyper kan ge lärare vägledning om vilket 
läsmaterial som är bäst lämpat att använda för att eleverna ska utveckla en positiv attityd till 
fortsatt läsning.  
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2.5 Val av litteratur 
 
Eftersom dagens ungdomar inte alltid är så intresserade av att läsa skönlitteratur, utan till stor 
del ägnar sin tid åt lättsmält medieanvändning behöver de få hjälp med att hitta litteratur som 
känns relevant och passar för dem. Språket som de möter i skönlitteraturen är mer komplex 
och innehåller begrepp som de inte alltid förstår vilket skiljer den markant från det språk de 
möter i media och tidningar (Carleson & Norberg 2003).  
 
 
2.5.1 Elevens perspektiv 
 
Läraren måste utgå från eleverna vilket kan betyda att man kanske till att börja med får 
använda enbart populärlitteratur, eller kanske till och med serier och sagor. Att få läsa böcker 
som man känner igen skapar en trygghet som gör att läsaren kan koncentrera sig på annat än 
själva handlingen och hur boken ska sluta. Thomson (1987) menar att man som läsare ofta 
behöver gå igenom en läsprocess där man bygger upp en förståelse för litteraturens struktur 
för att sedan kunna läsa svårare och svårare böcker. Detta betyder att läraren måste välja 
litteratur med omsorg, lära känna sina elever och inte förutsätta att de uppnått en viss 
läsmognad bara för att de till exempel går på gymnasiet. 
 
Eftersom arbetet med skönlitteratur inte endast ska ses som en lustfylld aktivitet, utan främst 
bör betraktas som ett alternativt sätt att erövra nya kunskaper, måste rätt litteratur användas. 
Sådan litteratur måste enligt Nilsson (1997) ha ett innehåll som är engagerande och 
betydelsefullt för eleverna. Om litteraturen inte uppfyller dessa kriterier är risken stor att 
eleverna inte kan eller vill läsa den överhuvudtaget. Nilsson menar att: 
 

• All läsning måste vara meningsfull 
• Texterna måste handla om sådant som intresserar eleverna och som de redan vet något 

om eller har egna erfarenheter av 
• Den värld eleverna möter i litteraturen måste ha något med deras egen värld att göra 
• Eleverna måste ges möjligheter att känna igen sig, att jämföra, att hålla med eller bli 

arga, ledsna, upprörda eller glada (Nilsson 1997, s. 37) 
 
Han menar också att det knappast är möjligt att finna läromedel som kan uppfylla dessa krav 
och därför borde skönlitteraturen användas i större utsträckning. 
 
Thomsons (1987) tankar kring litteraturval rör sig kring aspekten av att det ska vara roligt att 
läsa. Få människor utanför skolvärlden, menar han, läser litteratur med ett innehåll eller språk 
som upplevs som ointressant eller svårbegripligt. Detta betyder att eleverna inte bara ska få ett 
brett litteratur urval att välja mellan, utan att läraren måste kunna uppmuntra och ge tips på 
böcker som passar eleverna. Eleverna måste få tillåtelse att avbryta läsning som känns trist 
och oengagerande eller som kanske är för svår. För att eleverna ska kunna dra paralleller till 
sina egna liv måste böckernas innehåll likna deras egen verklighet. Sett ur psykoanalytisk 
synvinkel skapas textens mening först när den blir läst och läsarens medvetenhet och 
erfarenheter bidrar till hur han/hon tolkar texten.  
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2.5.2 Litteraturens innehåll 
 
Som lärare får man inte blunda för den skräplitteratur som eleverna läser. Skräplitteratur, 
enligt Thompson (1987), är litteratur med ett innehåll som är onyanserat och kan därför öka 
fördomarna som gör att eleverna kanske fastnar i sina vanföreställningar. Även här är det 
viktigt att diskutera och analysera litteraturen för att hjälpa eleverna. 
 

The way to help students to withstand the shoddy allurements of books like this is to bring 
them out from under the desk for open discussion and deconstruction work. Reading this 
[kind of] novel strengthens my conviction that Neil Postman and Charles Weingartner 
made a profound contribution to educational theory when they said that we need to equip 
each of our students with ‘a shock-proof crap detector’. (Thomson 1987, s. 60)  

 
Litteratur som innehåller tabubelagda ämnen som till exempel sex, självmord och våld måste 
kunna användas i skolan. Dels för att sådana problem ligger nära elevernas verklighet, men 
också för att detta innehållsmässigt är den skönlitteratur som de väljer att läsa på sin fritid. 
Genom att läsa om dessa ämnen kan svåra problem tas upp till diskussion utan att eleven 
explicit behöver röja sig själv, utan han/hon kan gömma sig bakom bokens fiktiva karaktärer. 
På så sätt kan eleven få hjälp att synliggöra sina problem för sig själv, se att han/hon inte är 
ensam om dessa upplevelser och tankar. Genom boksamtal får eleverna ett tillfälle att 
bearbeta de frågeställningar som uppkommit under läsningen, att diskutera kring dessa frågor 
kan också ge läsaren möjligheter att identifiera sig med textens innehåll och på så sätt 
synliggöra sin egen person och få hjälp i sin identitetsutveckling. Två väsentliga drag hos 
skönlitteraturen är ”dess förmåga att ge en ställföreträdande upplevelse och dess beskrivning 
av en mängd olika individuella karaktärer och beteenden” (Rosenblatt 2002, s. 158). 
 
Att ungdomar föredrar att läsa böcker som beskriver den verklighet de lever i, visar Molloys 
(2003) undersökning. Litteraturen ska gärna innehålla något problem som ungdomarna kan ta 
ställning till och som skapar diskussionsämnen. Molloy säger att ”de flesta av dessa böcker 
har en dokumentär förankring” (s. 60). Även ungdomar som är inte är särskilt intresserade av 
att läsa skönlitteratur kan tänka sig att läsa om böckerna har ett innehåll som skildrar 
exempelvis en historisk händelse. Genom att använda denna typ av litteratur känner eleverna i 
hennes undersökning att boken berör dem, vilket skapar ett engagemang. ”Om eleverna i 
skolan skall uppleva sitt arbete som viktigt och meningsfullt, så bör de i texterna enligt min 
och andras uppfattning kunna finna en koppling mellan liv och text” (s. 62), säger Molloy.  
 
 
2.5.3 Skolans litteraturval 
 
Ofta ser eleverna litteraturläsning i skolan som helt separerad från sin personliga läsning. De 
böcker som används i skolan ses som ”något att veta om” (Rosenblatt 2002, s. 60), något att 
memorera och återge enligt en viss mall anvisad av läraren. Eleverna får en missuppfattning 
om att det endast finns ett rätt svar och att personliga tankar inte är att eftersträva. Resultatet 
av detta blir att eleverna inte väljer att läsa den ”goda litteraturen” på fritiden. Det är först när 
undervisningen tillåter eleverna att reflektera själv och bilda sin egen upplevelse som de kan 
se att även den ”goda litteraturen” kan ge en upplevelse och tala till dem. Rosenblatt menar att 
eleven måste erbjudas litteratur som ligger nära deras verklighet och som intresserar dem, 
men att det är viktigt att erbjuda metoder som gör att eleverna ändå kan närma sig mer 
komplicerade böcker stegvis, efter mognad. 
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I skolan förekommer det ofta att eleverna läser böcker som ligger långt ifrån deras verklighet, 
både vad det gäller innehåll och språk. Många gånger är det klassiker som har ett arkaiskt 
språk och en syntax som de inte behärskar. Detta ger eleverna en känsla av att de först 
behöver lära sig ett helt nytt språk. I sådana fall är det lätt att eleverna vänder sig bort från 
litteraturen, den känns distanserad. Här ställs alltför stora krav, framhåller Rosenblatt (2002) 
eftersom knappast ens läsvana vuxna skulle finna det intressant och engagerande att läsa 
böcker som kräver så mycket tankekraft. Dessa verk ska naturligtvis finnas med i en 
litteraturundervisning eftersom de förmedlar vårt kulturarv, men de bör användas med förnuft 
och anpassad till elevgruppen. 
 

Att i förtid tvinga på tonåringen sådana verk [klassiker] omintetgör det långsiktiga målet att 
fostra människor till en personlig kärlek till litteraturen som är tillräckligt djup för att få 
dem att själva söka sig igenom den när tiden är lämplig. (Rosenblatt 2002, s. 171) 

 
 
2.6 Skönlitteraturundervisning  
 
Forskning om läsintresse bedrivs främst i syfte att kunna hjälpa lärarna att hitta 
undervisningsmetoder och litteratur som motiverar eleverna till vidare läsning. Det kan även 
bidra till att målen i läsundervisningen kan nås. Ett av dessa mål är att vidga elevers 
läsintresse och skapa en positiv attityd till läsande. Denna positiva förhållning till litteraturen 
kan därmed leda till ett livslångt läsande som både är varierat och fyller olika funktioner 
(Svensson 1989).  
 
Det viktigaste när det gäller undervisning är att läraren lär känna varje enskild individ och de 
intressen som han/hon har, anser Svensson (1988). Även om ålder, intelligens, läsförmåga och 
socioekonomisk status är lika för eleverna varierar läsintresset, ämnen som alla tycker om 
finns inte. Om ambitionen är att eleverna ska få ett läsintresse som bibehålls och dessutom 
breddas är det av yttersta vikt att de får läsa litteratur som intresserar dem. Detta för att göra 
läsning till något som berör och känns angeläget och inte blir en skolaktivitet utan relevans. 
Ett för eleven intressant material hjälper också de som har svårigheter med läsandet. Har inte 
litteraturen ett intressant innehåll kan deras läsutveckling försenas ytterligare på grund av att 
de tvingas läsa böcker som känns tråkiga och irrelevanta (Svensson 1988).  
 
 
2.6.1 Reader-responseteori  
 
Reader-Response Criticism utvecklades i USA och tillkom som en motpol till nykritiska 
metoden där texten står i centrum. I reader-responsmetoden är det istället läsaren som står i 
fokus. ”Textens betydelse ligger då inte texten, utan är ett resultat av läsarens arbete med 
texten” (Skardhamar 1994, s. 41). Huvudtanken är att texten skapar en process i läsaren och 
läsningen kan därför inte bli ett resultat utan ett skeende. Enligt reader-responsteorin är det 
läsaren som skapar texten. När det gäller texttolkning framhålls att ingen tolkning har 
företräde framför någon annan. Alla tolkningar är lika relevanta men målet är att tillsammans, 
i en dialog mellan elever och lärare, skapas en gemensam text. Rosenblatt, Thomson, Molloy 
och Wolf är några forskare inom ämnena skönlitteratur och undervisning som ansluter sig till 
reader-responseteorin. 
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2.6.2 Fokus på utveckling 
 
Att respektera elevernas läsintressen är naturligtvis mycket viktigt men får inte styra 
undervisningsmålen; att bredda intresseområden och medvetengöra litteraturens vikt. För att 
åstadkomma detta bör undervisningen utgå från elevernas läsintresse samtidigt som läraren 
visar möjligheter till utveckling. Svensson (1988) skriver följande i sin bok:  
 

Likväl som det kan hävdas att en elev har rätt till sitt eget språk kan det hävdas att 
han/hon har rätt till sin egen läsning, alltså rätt att få läsa det som intresserar 
honom/henne. Läsning och person(lighet) hör ihop på samma sätt som språk och 
person(lighet) (O'Donell, 1973:168). Inte bara den elev som får sitt språk underkänt, 
utan även den elev som får sin läsning nedvärderad, får sin person(lighet) kränkt.[...] 
Som lärare i ett demokratiskt, pluralistiskt samhälle och inom en västerländsk 
humanistisk tradition måste vi respektera det faktum att olika individer och grupper 
av människor har olika uppfattning om vad som är mening, kunskap och värt att 
veta. (s. 109-110) 

 
Lärarens behöver i sin undervisning använda sig av en utvecklingsmodell som bygger på en 
logisk följd eller koppling för att hjälpa eleverna att gå vidare i sin läsutveckling, Thomsons 
(1987) tidigare beskrivna sex läsutvecklingsfaser. För att eleverna ska kunna utvecklas som 
läsare måste läraren besitta stor kunskap i hur arbetet med skönlitteratur ska genomföras. 
Arbetsmetoderna måste kunna anpassas så att de utgår från de olika läsarnas aktuella nivå, 
men också leda till utveckling vidare mot nästa nivå. Om arbetsmetoderna känns för svåra 
eller för lätta kan det resultera i att eleven helt enkelt tappar intresset för läsning. Vill man 
som lärare få läsintresserade elever är utvecklingsmodellen, enligt Thomson, den enda 
möjliga vägen att gå. 
 
Det är inte någon lätt uppgift läraren har, eftersom det i varje undervisningsgrupp finns elever 
i alla de olika läsfaserna. Detta innebär att arbetsmetoderna måste anpassas efter varje enskild 
individ även när det gäller läsning av böcker i helklass. Läraren måste därför ta reda på i 
vilken läsfas varje enskild elev befinner sig för att kunna ge adekvat undervisning. Inte minst 
för läsare som inte nått så långt i sin läsutveckling, ofta ovilliga läsare, är detta viktigt 
eftersom de ofta betraktar sig själva som dåliga läsare. Dessa elever är i stort behov att få 
förklarat för sig att detta är något alla kan lära sig och att det är nödvändigt för dem som 
läsare att få strategier som gör att de kan utvecklas, eftersom de ännu inte har förstått att det är 
de som läsare som ”gör” texten. I Thomsons (1987) undersökning visade det sig att sådana 
läsare trodde att det var en egenskap som endast vissa hade. 
 

They thought that text operated on readers rather than that readers had to operate on text; 
that the minds of good readers automatically processed print into understanding; and the 
fact that their minds didn’t seem to do this too well indicated that they were ’bad readers’ 
because they were unintelligent. (Thomson 1987, s. 191) 

 
För att kartlägga på vilken läsutvecklingsnivå eleven befinner sig måste läraren föra en dialog 
där han/hon genom olika frågeställningar försöker ringa in den aktuella nivån. Thomson 
(1987) rekommenderar att läraren också kan be eleven berätta om de frågor som uppstår när 
han/hon läser en text för att ytterligare kunna fastställa var eleven befinner sig. 
 
Skolan måste komma ifrån den traditionella litteraturundervisning som bedrivs idag, där syftet 
är att framförallt ge eleverna kunskap om viss litteratur och vissa genrer. 
Litteraturundervisningen måste istället i grund och botten handla om att tillhandahålla verktyg 
vilka underlättar elevers reflektioner över texter och som utvecklar strategier till att kunna 
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reagera och analysera med intresse och entusiasm. Som lärare ska man visserligen respektera 
elevernas texttolkningar, men samtidigt måste man vara medveten om att det finns tolkningar 
som går mer eller mindre in på djupet. Läraren måste komma med lämpliga frågeställningar 
och påståenden som leder eleven vidare i utvecklingen, utan att för den skull styra och komma 
med frågor som kräver rätt svar. Detta för att visa att det hela går att nå djupare i sin förståelse 
av texten (Thomson 1987).  
 
Både närläsning och mängdläsning av skönlitteratur är, enligt Thomson (1987), viktiga inslag 
i undervisningen som kompletterar varandra. Mängdläsning är viktig för de elever som 
kanske inte kommit så långt i sitt läsande och som inte kommer från en läsande miljö. 
Dessutom bidrar mängdläsning också till att eleverna kommer i kontakt med nya böcker som 
gör att deras läsrepertoar breddas. För att eleven ska komma vidare i sin läsutveckling och 
även kunna läsa mer komplicerade böcker är det viktigt att använda sig av närläsning. Genom 
närläsningen lär sig eleverna också att gå djupare in i texterna och ökar därmed sin förståelse.  
 
Rosenblatt (2002) skiljer mellan två olika sätt att läsa skönlitteratur, estetisk och efferent 
läsning. Estetisk läsning innebär att läsa ur en affektiv aspekt där personliga förnimmelser, 
föreställningar, känslor och idéer bygger upp textupplevelsen för läsaren. Vid efferent läsning 
är uppmärksamheten fokuserad på kognitiv läsning. Texten analyseras på ett opersonligt plan 
ur en teknisk synvinkel där bland annat stil och språkdräkt är relevanta aspekter. Beroende på 
med vilket syfte man läser en text kan läsaren lägga tonvikten på antingen estetisk eller 
efferent läsning. Läsaren kan i transaktionen med texten också växla mellan dessa olika 
attityder. 
 

Dessa attityder [estetisk och efferent] är inte motsatser utan bildar ett kontinuum av möjliga 
transaktioner med en text. Beroende på vilket syfte man har kan läsningar av samma text 
hamna på olika platser i det efferenta-estetiska kontinuet, i olika ’uppmärksamhetsmixar’ 
av offentliga och privata aspekter. (Rosenblatt 2002, s. 14-15) 

 
I de traditionella arbetsmetoderna där läraren inte använder litteraturen i ett reflekterande 
syfte, utan istället som ett kunskapsstoff som ska förmedlas och kontrolleras, uppstår lätt en 
förvirring hos eleverna, menar Rosenblatt. Detta för att läraren ger signaler på att texterna ska 
läsas estetiskt men att det fortsatta arbetet ändå koncentreras på det efferenta. Elevernas egna 
läsupplevelser utelämnas alltför ofta i diskussioner och analyser. För att eleverna ska kunna 
utvecklas som läsare måste både de estetiska och efferenta aspekterna behandlas i 
litteraturundervisningen.  
 
Läraren måste vara flexibel och inte följa någon fast mall när det gäller boksamtal. Det är 
viktigt att låta diskussionen utgå från elevernas frågeställningar och tankar kring texten. Dock 
måste läraren ha kunskap om den aktuella boken för att kunna komma med inlägg som hjälper 
eleverna i sitt meningsskapande av texten. Boksamtal är något som måste ske kontinuerligt 
för att eleverna ska kunna bygga upp en vana att diskutera litteratur (Rosenblatt 2002). 
 
 
2.6.3 Läsfrämjande miljö 
 
Ett klassrum ska vara en dynamisk och tillåtande miljö där alla elever, och även läraren, ska 
respektera och acceptera varandras åsikter och personligheter vid diskussioner kring 
skönlitteratur. Denna dynamiska miljö ska också ses som en plats där man kan utveckla sitt 
eget tänkande. Läraren måste finnas där som ett stöd för att underlätta denna utveckling 
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och måste därför vara öppen inför det faktum att en klass kan bestå av elever som befinner sig 
på många olika nivåer, oavsett det gäller utvecklingsnivå, vilken lässtrategi som används och 
vilken motivation eleven har. 
 

[M]ost individuals have a variety of experiences with literature, experiences that engage 
them in a variety of ways of thinking. Any theory of literary understanding must encompass 
this variety focusing on students as individual human beings who are also members of 
various social and cultural groups, coming together as participants within the classroom 
community. Such a community involves tensions and balances between personal identity 
and group affiliation, individuality and connectedness. Recognition of these tensions and 
balances between individual and group helps us conceptualize and support the most 
effective learning and teaching. (Langer 1995, s. 39-40) 

 
Klassrummet för envisionment-building involverar aktiviteter som får eleven att tänka och 
reflektera. Eleven ska se sig själv som en lärande människa och det livslånga lärandet ska stå i 
fokus, både för läraren och för eleverna. Skönlitteraturen används för att framkalla tankar, och 
eleverna ses och ser sig själva som kompetenta tänkare. Frågor används för att intressanta 
diskussioner ska komma i gång och nya tolkningsmöjligheter skapas. Hela tiden ska eleverna 
försöka nå vidare i sitt tänkande genom att diskutera både i grupp och i helklass samt genom 
det individuella skrivandet och reflekterandet. Genom interaktionen med både lärare och 
klasskamrater vidgas vyerna och nya strategier och idéer lyfts fram (Langer 1995). 
 
 
2.6.4 Lärarens uppgift 
 
Läraren har en viktig uppgift att fylla när det gäller skönlitteraturundervisningen i skolan, inte 
minst i gymnasiet där det livslånga läsintresset ska bevaras och befästas. Thomson (1987) 
anser att litteraturlärarens roll är att skapa en miljö där utveckling och intresse får stort 
utrymme: 
 

The role of the teacher is to create contexts in which students will experience literature in a 
powerfully felt way, and respond honestly and deeply; contexts in which students of all 
reading levels will use productive strategies habitually and consciously, so that they might 
further develop these strategies and progress to the next level of satisfaction and 
achievement. (s. 237) 

 
En klar uppfattning om målet med litteraturundervisningen är av yttersta vikt för att eleverna 
ska kunna känna relevans, menar Thomson. Detta innebär att läraren i första hand måste ha 
klargjort för sig själv vad hon/han vill uppnå med sin undervisning. Lika viktigt är det förstås 
att sedan på ett intresseväckande sätt presentera detta för sina elever. Här ska naturligtvis 
också finnas utrymme för elevinflytande, vilket också är möjligt eftersom det endast är själva 
målet med momentet som är klart definierat. På detta sätt är det lättare för eleverna att göra 
uppgiften ”till sin” och inte bara göra det som de tror att läraren förväntar sig. Forskaren och 
filosofie doktor Gunilla Molloy (2003) framhåller i sin avhandling, vikten med att synliggöra 
de didaktiska grundfrågorna; vad – innehållet, hur – på vilket sätt och varför – till vilken 
nytta. Hon anser att en svensklärare bör vara väl insatt i litteraturteorier och 
receptionsforskning, vilka stödjer lärarens motiv till val av litteratur och undervisningsform. 
Medvetenhet är ett ledord för både lärare och elever, vilket innebär att en lärare måste ta 
ställning och själv reflektera över meningen med momentet. Detta för att i sin tur kunna få 
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reflekterande elever med insikt om vad de lärt sig. Läraren måste förstå att kursplanen i 
svenska endast är en ram att förhålla sig till men att den ger stort utrymme för variation, med 
möjlighet att göra en egen ”kursplan” tillsammans med sina elever för att bättre kunna möta 
deras behov (Thomson 1987). 
 
En annan viktig egenskap som läraren bör besitta är tolerans. Tolerans i bemärkelsen att 
respektera andras åsikter, vad gäller litteraturtolkning i det här fallet. Läraren får inte ha 
tolkningsföreträde och vara den som sitter inne med de ”rätta svaren” men han/hon får inte 
heller ”ta på sig en mask av känslolös objektivitet eller opartisk allvetenhet” (Rosenblatt 
2002, s. 109). En levande person med tankar och åsikter som kan fungera som förebild är att 
föredra, men en lärare måste också kunna uttrycka sin osäkerhet för att tillsammans med 
eleverna kunna diskutera och reflektera över de lästa texterna (Rosenblatt 2002).  
 
Även Lars Wolf (2002), forskare och docent i litteraturvetenskap, menar att ”[f]rågor skall 
ställas – i sann humanistisk anda” (s. 134). Litteraturundervisningen får inte lägga någon 
betoning på att det finns något rätt svar på frågeställningarna. Ett produktivt och fritt tänkande 
ska eftersträvas. Dock behöver det inte innebära att författarens biografi och samtid måste 
exkluderas, utan ska ses som ett komplement till både tolkning och förståelse av den lästa 
litteraturen. Det utomlitterära bör, enligt Wolf, komma in efter såväl läsning som inledande 
diskussioner. Det klassrum som ska eftersträvas kan ses om ett diskussionsforum som med 
varsam hålls levande genom lärarens medverkan. Denna medverkan ska medföra att eleverna 
uppmuntras att gå vidare i sina texttolkningar på ett konstruktivt sätt. 
 
 
2.6.5 Läraren som läsare 
 
Viktigt är också att en lärare är medveten om att olika texter läses på olika sätt av olika läsare, 
det vill säga har förståelse för att läsare ligger på olika nivåer i läsutvecklingen. Detta kan 
också bero på alla de olika livserfarenheter som eleverna bär med sig. Det är också viktigt att 
läraren själv är en läsare och har läst de olika böckerna och texterna som tas upp i 
undervisningen. Detta för att kunna vara till hjälp i det fortsatta arbetet med dem, och vägleda 
eleverna till en större förståelse för böckerna. Genom att själv vara en deltagare i 
litteraturundervisningen fungerar läraren också som en förebild och kan genom sin 
medverkan stödja eleverna till en fördjupad kunskap om litteratur och vad den kan tillföra oss 
som människor (Molloy 2003; Rosenblatt 2002; Thomson 1987). 
 

Om inte läraren själv värdesätter den litterära upplevelsen är det ingen idé för honom att 
revidera sin mål eller metoder. Varje definition av den ideala relationen mellan studenten 
och det litterära verket gäller underförstått också för läraren. Så länge en artificiell och 
pedantisk föreställning om litterär kultur består kommer studenterna att förbli likgiltiga för 
de stora verken. (Rosenblatt 2002, s. 64) 
 

En bra litteraturlärare bör själv läsa ungdomslitteratur för att kunna ge sina elever tips på bra 
böcker som passar deras intresse och nivå. Det är viktigt att läsaren känner förtrogenhet både 
vad det gäller innehåll och struktur, detta skapar den trygghet som behövs för att vilja läsa. 
Böckerna som läraren tipsar om ska hjälpa eleverna att utvecklas som läsare samtidigt som 
det ger eleverna en lustfylld läsupplevelse (Thomson 1987). 
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3 Syfte 
 
Syftet med vår forskning var att undersöka vilka faktorer i svenskundervisningen som hos 
gymnasieelever främjar en positiv attityd till att arbeta med skönlitteratur på svenskan. 
 
 
4 Metod  
 
4.1 Vår definition av läsintresse 
 
Målet med en skönlitteraturundervisning bör vara att gymnasieeleverna ska få ett livslångt 
läsintresse. Vår definition av läsintresse är att ungdomarna själva gör ett urval av 
ämnesområden eller genrer och ägnar tid åt läsande utan tvång, för att de finner det lustfyllt 
och givande på många olika plan. Detta utgår från Cai Svenssons (1989) definition av 
begreppet läsintresse som finns på sidan 7 i denna rapport. 
 
 
4.2 Val av metod 
 
Hermeneutiskt synsätt 
 
När det gäller val av metod finns det olika sätt att angripa vår problemställning utifrån det 
syfte vi har. Dels kan vi välja kvantitativ metod för att kunna omvandla informationen till 
siffror och mängder för att kunna göra statistiska analyser. Dels kan vi välja kvalitativ metod 
för att kunna gå på djupet och till exempel kunna tolka på ett hermeneutiskt sätt. 
 
Enligt det hermeneutiska synsättet kan man inte skilja på fakta och värderingar. 
Hermeneutikerns uppgift blir därför att lyfta in och ta hänsyn till så stor del av sammanhanget 
som möjligt, att differentiera och nyansera istället för att söka det allmängiltiga. Hermeneutik 
innebär att tolka, att se något som något. En företeelses betydelse är inte färdig när vi ställs 
inför den utan måste tolkas. Tolkningen förs utifrån våra egna värderingar. Det innebär att 
världen inte existerar oberoende av betraktaren, betraktarens förståelse utgör istället en viktig 
del av hur världen uppfattas (Molander 1988). 
 
Vårt kunskapssökande karaktäriseras av ett genuint intresse för att öka förståelsen för det 
problem vi studerar och det faller sig därför naturligt att ansluta sig till hermeneutikerna. Det 
hermeneutiska synsättet ger oss möjlighet att lyfta in vår frågeställning i ett sammanhang, att 
ta ställning till så stor del av helheten som möjligt. Hermeneutiken ger visserligen forskaren 
större flexibilitet, men det innebär inte att metodkraven är lägre. Den hermeneutiska ansatsen 
ställer stora krav på forskarens kritiska förhållningssätt gentemot den information som samlas 
in (Molander 1988). 
 
 
4.3 Kvalitativ metod 
 
Den kvalitativa metoden faller sig naturlig eftersom vi ser världen ur ett hermeneutiskt 
perspektiv där värderingar och tolkningar spelar en avgörande roll. Den kvalitativa metoden 
ger oss den närhet till forskningsobjektet som vi behöver för att kunna skapa oss en förståelse 
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för vår frågeställning. Genom en kvalitativ bearbetning av intervjuer och enkäter kan vi få nya 
insikter och en bredare uppfattning om vår frågeställning (Patel & Davidson 1994). 
 
Den kvalitativa undersökningsmetoden präglas också av flexibilitet genom att vi kan ändra 
intervjuundersökningens uppläggning under själva genomförandet. Ändringarna kan dels ske i 
förhållande till de erfarenheter vi gör under insamlingsfasen, dels på vilket sätt vi närmar oss 
undersökningsenheterna. Genom att göra en löpande analys kan vi få idéer om hur vi ska gå 
vidare i vårt förståelsebyggande. Det ger oss frihet att anpassa undersökningen till hur vår 
förståelse för hur fenomenet utvecklas. Möjligheten till flexibel planering och närheten till 
informationskällan ger oss goda möjligheter att göra relevanta tolkningar. Även om metoden 
kännetecknas av flexibilitet måste forskaren vid en intervju, göra en noggrann planering av 
vilka teman som skall beröras för att passa syftet med undersökningen. Detta för att undvika 
att intervjun svävar ut i ovidkommande prat (Patel & Davidson 1994). 
 
 
4.3.1 Kvantitativ metod 
 
Den kvantitativa metoden kännetecknas av strukturering, formalisering och standardisering. 
Intresset ligger på det gemensamma eller det representativa. Standardiseringen innebär att alla 
i undersökningsgruppen får samma frågor och samma svarsalternativ till exempel vid en 
undersökning i enkätform. Detta gör att bearbetningen och analysen av informationen blir 
enklare än vid kvalitativ metod. Styrkan i den kvantitativa metoden är att den är bred och ger 
möjlighet till generalisering. Denna typ av informationssamling innebär en hög grad av 
styrning från forskarens sida (Patel & Davidson 1994). 
 
 
4.3.2 Vårt metodval 
 
Vi har valt att utgå från teoretiska kunskaper via litteraturen samt tidigare erfarenheter från 
vår verksamhetsförlagda utbildning för att sedan via empiriska undersökningar finna svar på 
vårt problem. Vår ambition är att försöka förstå vår problemställning från olika synvinklar 
och har därför använt de insamlingsmetoder, intervju och enkät, som vi ansett vara tillämpliga 
för vår forskning. En undersökning med både kvalitativ och kvantitativ metod bygger på 
förutsättningar som rör forskarens värderingar och kunskaper, vilka man som forskare aldrig 
kan frigöra sig från. De finns med under hela arbetsprocessen och är därför viktiga att 
klargöra både inför sig själv och inför läsaren. Vårt val att använda oss av enkät och intervju 
för insamling av data till vår undersökning bygger på Svennings (2003) resonemang. Han 
menar att ”[k]valitativa och kvantitativa metoder är lika vetenskapliga eller ovetenskapliga, 
men drar fram olika aspekter av verkligheten varför de bör komplettera varandra” (s. 73). 
 
 
5 Undersökningens genomförande och uppläggning 
 
Vi tog kontakt med de tre lärarna på de aktuella undersökningsskolorna och avtalade tid för 
vår undersökning. Vid telefonsamtalen presenterade vi syftet med vår undersökning samt hur 
undersökningen skulle genomföras. Lärarna var mycket tillmötesgående och ordnade tider för 
både enkätundersökning och intervjuer.  
 
Vår undersökning genomfördes under november och december 2004 bland tre lärare och 76 
elever från årskurserna 1, 2 och 3 och olika programinriktningar vid två gymnasieskolor i 
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Norrbotten. Intervjuer och enkäter genomfördes vi olika tillfällen och totalt träffade vi vår 
undersökningsgrupp vid sex tillfällen. När det gäller undersökningsgruppen med elever 
utfördes enkätundersökning vid ett tillfälle och intervjuerna vid ett annat tillfälle. Lärarna 
träffade vi vid alla tillfällen.  
 
 
5.1 Urval 
 
När man gör sitt urval måste frågeställning och problemformulering styra vilka 
undersökningsgrupper som skall ingå i undersökningen, och vad man önskar få för 
information från dessa.  
 
Vi fick möjlighet att utföra vår undersökning hos tre svensklärare vid två gymnasieskolor i 
Norrbotten. Dessa lärare valdes dels efter förslag från olika håll, dels därför att de kunde 
representera olika programinriktningar. Olika skolor användes för att undvika att ett visst 
förhållningssätt, baserat på skolans policy, skulle påverka resultatet. Vår undersökningsgrupp 
när det gäller eleverna begränsade vi till fyra olika klasser och olika årskurser från både 
teoretiska och praktiska inriktningar som undervisades i svenska av ovanstående lärare. 
Undersökningsgruppen när det gäller elever består av både tjejer och killar, lärarna i 
undersökningsgruppen är kvinnliga. När det gäller elevgruppen ville vi få en spridning mellan 
tjejer och killar, årskurser samt teoretiska och praktiska program för att detta skulle kunna få 
en bredd på undersökningsgruppen. Antalet elever uppgick till 76 stycken i åldrarna 16-19 år, 
varav 25 tjejer och 51 killar. De praktiska programmen som ingick i vår undersökning bestod 
endast av killar därav dominansen av dessa. Valet att använda både lärare och elever ansåg vi 
nödvändigt för att få olika synsätt på vår problemställning.  
 
Samtliga elever i undersökningsgruppen omfattades av enkät, medan vi vid intervjun gjorde 
ett representativt urval av eleverna från de olika programmen, totalt fem elever. Det 
representativa urvalet fick vi genom att göra en subjektiv skattning utifrån ett flertal 
frågeställningar i enkäten för att kunna spegla den spridning av läsintresse som vi funnit i 
enkätundersökningen. När det gäller de tre lärarna användes enbart intervjuer. 
 
 
5.1.1 Enkätmetodik 
 
Om man vill söka kunskap och attityder hos en större grupp människor, krävs ett större urval 
än det som går att täcka med kvalitativa intervjuer. Den relevanta metoden är då att använda 
sig av enkäter med till största delen fasta svarsalternativ. Undersökningar med hjälp av 
enkäter går också snabbare att analysera och rapportera än intervjuundersökningar (Kvale 
1997). 
 
Vi valde att använda oss av en standardiserad enkät med likadana frågor och svarsalternativ 
för alla i enlighet med Trost (2001). Vid utformningen av frågeformuläret försökte vi skapa 
frågor med vanliga och begripliga ord i enkla satser för att respondenterna skulle uppfatta 
frågorna korrekt. Vi var också noga med att inte ha alltför många frågor i samma 
frågeställning. De flesta frågorna hade fasta svarsalternativ men vi valde att ha med ett antal 
öppna frågeställningar och även någon följdfråga för att få en fördjupad insikt i vårt problem.  
 
Standardiseringen av enkäten underlättar också bearbetningen av svarsmaterialet och ger goda 
möjligheter att visa på hur många i undersökningsgruppen som tillhör en viss kategori. 
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Eftersom svarsmaterialet bearbetades av två personer började vi med att skapa en samsyn på 
hur arbetet skulle gå till, innan vi kodade och läste in datamaterialet. Därigenom ville vi 
försäkra oss om att vi uppfattade svaren och läste in uppgifterna på samma sätt. Detta för att 
säkerställa objektiviteten i handläggningen (Trost 2001).  
 
 
5.1.2 Genomförande av enkätundersökningen 
 
Enkätundersökningarna skedde på lektionstid, under november månad 2004. Före enkäten 
(bilaga 1) delades ut presenterade vi oss själva kort och gav en redogörelse för syftet med 
denna undersökning. Vi informerade också om att enkäten är konfidentiell, och poängterade 
att ingen annan än vi skulle få tillgång till enkätsvaren. För att undvika misstolkningar av 
begreppet skönlitteratur gav vi en förklaring till vad vi avsåg med detta uttryck. Vi fanns 
dessutom till hands under tiden eleverna genomförde enkäten för att eventuellt kunna svara på 
frågor som kunde uppstå. Detta gällde för alla klasser utom en, eftersom den klassen inte 
kunde delta den dagen vi genomförde vår undersökning. Den klasen hade slutat för dagen och 
fick istället genomföra enkätundersökningen nästkommande dag, då läraren efter våra 
anvisningar, fick ställföreträda oss som undersökningsledare.  
 
 
5.1.3 Intervjumetodik 
 
Forskningsintervjun är ett professionellt samtal som har en struktur och ett syfte och som 
metod är den användbar när man önskar samla in kvalitativ fakta. Syftet är ofta att försöka 
förstå de centrala teman som respondenten upplever och förhåller sig till. Målet med den 
kvalitativa forskningsintervjun är att erhålla nyanserade beskrivningar av olika aspekter 
(Kvale 1997). 
 
Nyckelfrågorna vid planeringen av en intervjuundersökning gäller intervjuns vad, varför och 
hur. För att kunna veta vad har vi inhämtat förkunskaper genom litteraturstudier. Varför-
aspekten avser syftet med undersökningen det vill säga för att få en fördjupad kännedom om 
gymnasieelevers nuvarande och tidigare läsintresse av skönlitteratur samt erfarenheter av 
litteraturundervisning. Genom att använda öppna frågor vid intervjun var vår förhoppning att 
få mer uttömmande svar, på detta sätt har vi klarat ut hur-aspekten. Genom intervjuer med 
lärarna är vår avsikt att ta reda på hur de ser på skönlitteratur och sin egen läsning, hur deras 
litteraturundervisning är upplagd och varför den ser ut som den gör (Kvale 1997).  
 
Vi valde att göra så ostrukturerade intervjufrågor som möjligt med eleverna. Detta innebär att 
respondenten får en större grad av svarsutrymme. Dock var intervjuupplägget mer 
standardiserat eftersom frågorna i stor grad var lika till alla elever. Syftet med vårt val av 
intervjumetod var att samla in så omfattande och förutsättningslösa beskrivningar som möjligt 
av relevant fakta. Att vi valde ett relativt standardiserat intervjuupplägg beror på att vi hålla 
oss till den problemställning vi sökte svar på. Vi ville också ha möjlighet att kunna jämföra 
och generalisera svaren från vårt sampel med populationen (Patel & Davidson 1994).  
 
När det gäller lärarintervjuerna eftersträvade vi ett samtal som byggde på tre ämnesområden, 
elevsyn, förhållningssätt samt lärarens självsyn och andra uppfattningar, en så kallad 
fokuserad forskningsintervju. Med detta menar Kvale (1997) att intervjun är ”varken strängt 
strukturerad med standardiserade frågor eller helt ’icke-styrande’, utan just fokuserad” (s. 37) 
Utifrån dessa teman valde vi att respondenten skulle få så stort talutrymme som möjligt. Vi 
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som intervjuare försökte komma med små inlägg som utvecklade och förde samtalet i den 
riktning vi avsåg. Detta för att hålla samtalet inom ramen för syftet med intervjun.  
 
Vi är medvetna om att en intervjusituation kan upplevas som något konstlad och att 
respondenten kan känna pressen att han/hon måste ge de ”rätta” svaren. Detta är någonting vi 
måste ta i beaktande när vi gör vår analys. Intervjuaren måste vara noga med att inta en 
neutral hållning till frågeställningarna för att inte påverka intervjupersonens svar och åsikter. 
Intervjuaren leder den intervjuade till vissa teman, men inte till bestämda uppfattningar om 
dessa teman (Kvale 1997). 
 
Forskningsintervjun är ett utbyte av synpunkter, ett samspel mellan två personer. Intervjuaren 
och respondenten reagerar på varandra och påverkar varandra ömsesidigt. Intervjuaren bör 
vara medveten om den mellanmänskliga dynamiken och ta hänsyn till detta i 
intervjusituationen såväl som i kommande analys. Detta fenomen behöver inte vara en 
felkälla utan en styrkefaktor anser Kvale (1997) ”Snarare än att söka reducera vikten av detta 
samspel gäller det att i forskningsintervjun erkänna och utnyttja de insikter som det 
mellanmänskliga samspelet föder” (s. 39). 
 
 
5.1.4 Genomförande av intervjuundersökningen 
 
Vi intervjuade fem representativa elever. Dessa valdes ut med utgångspunkt från deras svar på 
enkäterna. Syftet med detta var att vi ville intervjua elever med både positiv och negativ syn 
på skönlitteratur och skönlitteraturundervisningen. Naturligtvis tog vi hänsyn till de elever 
som inte ville låta sig intervjuas. De fem eleverna som intervjuades kom från de olika klasser 
som ingick i vår undersökning. Elevintervjuerna genomfördes den 26 november, Elev A, 30 
november, Elev B, och de tre resterande elevintervjuerna, Elev C, D och E, genomfördes den 
1 december. Samtliga elevintervjuer genomfördes i ett grupprum under lektionstid. Eleverna 
intervjuades enskilt men vi var två intervjuande. Före intervjun informerade vi respondenten 
om anonymiteten samt om syftet med och innehållet i intervjun. Vi använde oss av den 
intervjumanual (bilaga 2) vi utformat. Dock fanns frågeställningar som inbjöd till följdfrågor 
vilket vi också använde oss av för att ytterligare fördjupa svaren. Respondenternas 
inställningar var överlag positiva, vilket återspeglas i intervjun som till stor del blev en öppen 
dialog. För att inte missa viktig information, nyanser och sätt att uttrycka sig spelade vi in 
intervjuerna på kassettband med respondenternas godkännande. Varje elevintervju varade 
cirka 30 minuter. 
 
Våra tre lärarintervjuer genomfördes den 17 november, Lärare 1 och 2, samt den 25 
november, Lärare 3. Samtliga intervjuer ägde rum på de respektive skolorna. Två lärare, 
Lärare 1 och 2, intervjuades gemensamt. Vid samtliga lärarintervjuer var vi två intervjuande. 
Före intervjun informerade vi respondenterna/respondenten om anonymiteten samt om syftet 
med och innehållet i intervjun. Vi använde oss av den intervju-mind-map (bilaga 3) som vi 
utformat. Syftet med mind-mapen var att vi som intervjuande under intervjuns gång skulle 
kunna hålla samtalet till de förutbestämda temana, men även för att kunna kontroller att alla 
våra frågeställningar hade diskuterats. Även här användes bandspelare, efter godkännande av 
respondenterna, vid intervjuerna för att underlätta analysen. Lärarintervjun med Lärare 1 och 
2 varade cirka 1,5 timmar, och lärarintervjun med Lärare 3 varade cirka 50 minuter. 
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5.2 Tolkning av insamlade data 
 
För att inte viktig information skulle gå förlorad försökte vi börja varje tolkning med en så 
öppen inställning som möjligt. När den totala tolkningen var klar hade vi uppnått en ökad 
förståelse för hur elever ser på skönlitteratur och undervisningen av denna.  
 
Vi tolkade materialet från utgångspunkten att vi inte skulle göra någon jämförelse mellan de 
olika programinriktningarna eller kön. Detta eftersom vårt intresse enbart låg i att undersöka 
faktorer i undervisningen som leder till ökat läsintresse. 
 
Syftet med enkäten var att försöka få en konkret belysning på de mönster och resultat vi hade 
mött i våra litteraturstudier. Ambitionen var också att få elevernas syn på arbetet med 
skönlitteratur i skolan men även få kunskap om deras inställning skönlitteratur i allmänhet. Vi 
började med att sammanställa svaren fråga för fråga för att se hur svaren hade fördelats. Efter 
en sammanställning av svaren från enkäten försökte vi se om vi kunde hitta samma mönster i 
intervjuerna som i enkäterna. 
 
Vår tolkning av enkäterna använde vi sedan som underlag till utformningen av 
frågeställningarna till elevintervjuerna samt vid urvalet intervjupersoner bland eleverna. 
Syftet med elevintervjuerna vara att försöka få en tydligare belysning av de mönster och 
teman vi fått fram från enkätundersökningen. 
 
För att kunna tolka är det viktigt att få med alla nyanser som uppkommer vid intervjuer. Vi 
valde att inte skriva ut intervjuerna ordagrant. Detta för att begränsa informationen till det 
som är relevant för frågeställningen. En ordagrann utskrift kräver alltför stor arbetsinsats som 
istället bör läggas på analys av intervjusvaren. Istället har vi refererat hela intervjuerna och 
endast ordagrant skrivit ner användbara citat. Vi har varit noga med att hålla referatet 
sanningsenligt och utan våra egna värderingar (Repstad 1999). För att få en struktur på 
materialet fortsatte vi vårt tolkande genom att noggrant läsa igenom intervjumaterialet för att 
finna relevant information till vår frågeställning (Patel & Davidson 1994). 
 
 
6 Resultat 
 
Vi inleder vår resultatredovisning med att presentera vår enkätundersökning som baseras på 
elevgrupper vid fyra olika inriktningar och olika årskurser på två gymnasieskolor i 
Norrbotten. Sedan redovisas intervjuundersökningarna med lärare respektive elever på ovan 
nämnda skolor. I enkätundersökningen ingick 76 elever och i intervjuundersökningen ingick 
tre lärare samt fem elever. Vid resultatredovisningen av intervjuerna har vi valt att 
sammanfatta dessa och endast redovisa det viktigaste som framkommit i relevans till vårt 
syfte.  
 
 
6.1 Bortfall 
 
Vid enkätundersökningen hade vi ett bortfall av tre elever. Bortfallet påverkar inte resultatet 
av vår undersökning. Det interna bortfallet varierar och vi anser att det inte påverkar resultatet 
i någon större utsträckning. Detta eftersom enkät- och intervjusvar tenderar att 
överensstämma i de frågeställningar där enkätundersökningen hade högt internt bortfall. Vid 
intervjun hade vi inget bortfall.  
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6.2 Enkätresultat 
 
Enkäten finns som bilaga 1. 
 
Hur ofta läser gymnasieelever skönlitteratur på sin fritid? Utifrån enkätsvaren kan vi 
konstatera att övervägande delen av gymnasieeleverna (26 av 73) läser flera gånger per vecka. 
Noterbart är att 14 av de undersökta gymnasieeleverna anger att de aldrig läser skönlitteratur. 
Läsningens omfattning presenteras i figur 1. 
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Figur 1. Gymnasieelevers läsfrekvens när det gäller skönlitteratur på fritiden 

 
Om gymnasieelever läser skönlitteratur på fritiden, av vilken anledning gör de det? 
Detta är en följdfråga till ovanstående och av de förväntade 59 svaren (de som angett ovan att 
de läser någon gång) har vi ett internt bortfall på 9 elever. Eftersom detta är en öppen 
frågeställning har många olika svarsalternativ angetts. Vi kan dock utläsa att det vanligast 
förekommande svaret är att de läser skönlitteratur för att det är roligt och avslappnande, vilket 
27 elever svarar. 13 elever anger att de läser för att det är intressant och lärorikt, 8 elever läser 
som ett led i skolarbetet. 
 
Vilken typ av skönlitteratur läser gymnasieelever på fritiden? Flera svarsalternativ kunde 
anges i enkäten och dessa skulle graderas med 1 för den genre de helst läser och sedan i 
fallande skala. Det interna bortfallet i denna fråga uppgick till 15. Det höga bortfallet beror på 
att 10 elever har använt sig av flera kryss istället för gradering. Vi har valt att sammanställa 
resultatet genom att enbart titta på graderingarna 1-3, detta för att kunna utläsa de genrer som 
de helst läser. Resultatet visar att de flesta gymnasieelever, 31 stycken, läser deckare/thrillers. 
De sex vanligast förekommande genrerna presenteras i figur 2. 
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Figur 2. De mest frekventa genrerna som gymnasieelever läser på sin fritid 
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Vilka skönlitterära böcker tycker gymnasieelever om? Eleverna ombads ange cirka tre 
titlar eller författare som de som de tyckte om att läsa. Det interna bortfallet i denna fråga är 
11. Av de angivna svaren kan vi utläsa att den mest frekventa titeln är Ondskan av J. Guillou 
som 22 stycken anger. Andra titlar som också förekommer är: Sagan om ringen (trilogin), 
J.R.R. Tolkien, 12 stycken, Sandor slash Ida, S. Kadefors, 11 stycken, Den osynliga flickan,  
D. Ellis, 5 stycken samt Liftarens guide till galaxen, D. Adams, 5 stycken. En utförlig boklista 
presenteras i bilaga 4. 
 
Gymnasieelevers förslag på en skönlitterär bok eller författare som alla borde läsa. 
Internt bortfall 14 stycken. Spridningen av titlar är mycket varierad. Därför har vi valt att 
istället ange de genrer vi kunde urskilja i svarsalternativen. De genrer vi kan notera att 
eleverna rekommenderar är spänning, fantasy och ungdomsböcker. Den mest förekommande 
titeln är Ondskan av J. Guillou, som 10 elever anger.  
 
Hur stort är gymnasieelevers läsintresse när det gäller skönlitteratur? Vi kan konstatera 
att de flesta gymnasieelever (19 av 73) har ett stort läsintresse. Tätt följd av elever som anser 
sig ha varken stort eller litet läsintresse när det gäller skönlitteratur, 17 elever. Vi kan också 
notera att det är ganska många gymnasieelever (14 av 73) som anger att de inget läsintresse 
har. Läsintresset presenteras i figur 3. 
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Figur 3. Gymnasieelevers läsintresse när det gäller skönlitteratur 

 
Hur ofta läser gymnasieelever skönlitteratur på sin fritid, men som ett led i sitt 
skolarbete? Vi kan notera att övervägande delen, 25 % av gymnasieeleverna, läser 
skönlitteratur som ett led i skolarbetet mer sällan än ca en gång per månad. Vi kan även se att 
10 % av gymnasieeleverna läser varje dag som ett led i sitt skolarbete. Utfallet ges i figur 4.  
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Figur 4. Gymnasieelevers frekvens när det gäller skönlitteraturläsning på fritiden men som ett led i sitt skolarbete 
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Hur ofta läser eller använder gymnasieelever skönlitteratur på svenskan i skolan? Av de 
svarsalternativ som anges kan vi utläsa att de mest förekommande svarsalternativen är att 
eleverna anser att de läser eller använder skönlitteratur på svenskan ca en gång per vecka 
respektive mer sällan (än ca en gång per månad). 22 % på respektive svarsalternativ. Endast 1 
% svarar att de aldrig använder skönlitteratur på svenskan i skolan. Resultatet presenteras i 
figur 5. 
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Figur 5. Frekvens för skönlitteraturläsande/användande på svenskan enligt gymnasieelever 

 
Tycker gymnasieelever att skönlitteratur används tillräckligt mycket på svenskan? En 
övervägande majoritet av de undersökta gymnasieeleverna (53 av 73) anser att skönlitteratur 
används i tillräcklig utsträckning. Utfallet redovisas i figur 6. 
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Figur 6. Gymnasieelevers åsikt när det gäller tillräckligt användande av skönlitteratur på svenskan  

 
Vad har gymnasieelever för uppfattning om vem som väljer bok när de arbetar med 
skönlitteratur på svenskan? Svarsalternativen skulle graderas från det vanligaste 
förkommande till den minst förekommande. Vi har 1 internt bortfall i denna fråga. Av 
svarsalternativen kan vi utläsa att eleverna anser att det till största delen är de själva som 
väljer vilken skönlitteratur de ska arbeta med på svenskan, 48 % anger att detta är vanligast 
förekommande. 31 % anser att det är läraren ensam som väljer bok, medan 21 % anser att det 
är läraren och eleverna tillsammans som väljer bok. 
 
Vilken typ av skönlitteratur anser gymnasieelever att de får läsa på svenskan? På denna 
frågeställning skulle svarsalternativen graderas med 1 för den mest frekventa genren och 
sedan i fallande skala till 5 för den minst frekventa genren. Det interna bortfallet på denna 
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fråga är 6 stycken. 5 bortfall beror på att svarsalternativen är kryssade istället för graderade. 
Vi har valt att sammanställa resultatet genom att enbart titta på graderingarna 1-3, detta för att  
kunna utläsa de genrer som är vanligast förekommande. När vi ser på svarsalternativen kan vi 
konstatera att eleverna anser att den mest frekventa genren de läser i skolan är klassiker, vilket 
31 har svarat. Resultatet presenteras i figur 7. 
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Figur 7. De mest frekventa använda genrerna på svenskan enligt gymnasieelever 

 
Vilken typ av litteratur tycker gymnasieelever att man bör läsa på svenskan, vad bör 
den handla om? Denna frågeställning har ett stort internt bortfall, 24 stycken. Majoriteten av 
undersökningsgruppen (22 %) anser att ett varierat litteraturutbud som gärna har ett 
verklighetsanknutet innehåll är att föredra. Dessutom vill de använda samtidslitteratur. 
Noterbart är att endast ett fåtal vill läsa klassiker, dramatik och poesi. 
 
Varför tror gymnasieelever att lärarna/skolan vill att eleverna ska läsa skönlitteratur? 
Internt bortfall 4 stycken. Av svaren på denna fråga kan vi utläsa att de flesta anser att läraren 
vill att eleverna ska läsa skönlitteratur för att få ett bättre språk, 22 st. Därefter svarar 14 
stycken för att få kunskaper, 10 stycken att eleverna blir bättre läsare, sedan följer ett antal 
enstaka svarsalternativ. Noterbart är dock att 7 stycken svarar att de inte vet varför läraren 
använder skönlitteratur i sin undervisning. 
 
Gymnasieelevers uppfattning om hur de arbetar med skönlitteratur på svenskan. 6 
interna bortfall. Denna frågeställning har genererat ett flertal olika alternativ. Förutom att läsa 
boken har vi svar som: recensioner, bokanalys, boksamtal, reflektioner muntligt och skriftligt, 
redovisningar, svarar på frågor skriftligt och skrivuppgifter med boken som stoff. Vi kan dock 
se ett mönster i elevernas uppfattningar. Några elever anger att de bara läser boken och sedan 
recenserar alternativt svarar på frågor skriftligt. Ett antal elever uppger att de läser boken och 
diskuterar kring och om den och att de läser, skriver och/eller pratar om och kring böckerna.  
 
Hur skulle gymnasieelever vilja arbeta med skönlitteratur på svenskan? Internt bortfall 
11 elever. 60 % av eleverna anser sig vara nöjda med den litteraturundervisning de får i 
skolan och anser att några större förändringar inte behövs. Dessa elever läser mycket 
skönlitteratur på svenskan och får arbeta med böckerna de läst på ett varierat sätt, både 
muntligt och skriftligt. Elever som vill förändra sin litteraturundervisning ger förslag som 



 27 

innebär ett mer varierat arbetssätt samt mer varierad litteratur. Det finns även elever som 
svarar att de inte vill arbeta med skönlitteratur på svenskan.  
 
Bör en lärare ibland ”tvinga” eleverna att läsa vissa böcker? Vi kan konstatera att svaren 
på denna fråga har fördelat sig relativt jämnt mellan svarsalternativen: instämmer i stort 
sett(22 stycken), tveksamt (20 stycken) och instämmer inte alls(17 stycken). Utfallet på denna 
fråga redovisas i figur 8. 
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Figur 8. Gymnasieelevers inställning till om lärare bör tvinga elever att läsa vissa böcker 

 
Tycker gymnasieelever om att prata om skönlitteratur på svenskan? Det interna 
bortfallet på denna fråga är 4 stycken. När vi ser hur svarsalternativen på denna frågeställning 
har fördelat sig kan vi dra den slutsatsen att en majoritet (59 %) av gymnasieeleverna tycker 
om att prata om skönlitteratur på svenskan. Utfallet på frågeställningen redovisas i figur 9. 
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Figur 9. Gymnasieelevers inställning till om de tycker om att prata om skönlitteratur på svenskan 

 
Elevernas motiveringar till ovanstående frågeställning. Det interna bortfallet på denna fråga 
var stort, 17 stycken. Vi kan konstatera att eleverna har mycket varierande motiveringar till 
varför de tycker om respektive inte tycker om att prata om skönlitteratur i skolan. Av dem 
som tycker om att prata om skönlitteratur anser 20 stycken, att det är intressant att få diskutera 
sina egna åsikter om den lästa boken samt ta del av vad andra tycker och tänker om den. 10 
elever anser att de genom att prata om skönlitteratur förvärvar både nya synvinklar och 
djupare insikter om det de läst. Att det är både givande och lärorikt att diskutera skönlitteratur 
anger 8 elever och 4 elever tycker att det ger boktips till både dem själva och andra. Av de 
elever som anger att de inte tycker om att tala om skönlitteratur anser 9 stycken att det är 
tråkigt och 2 stycken att de inte gillar de böcker som de får läsa i skolan. Andra motiveringar 
som förekommer är: att det är jobbigt, att de blir nervösa och att det är svårt. 
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Tycker gymnasieelever om att analysera den skönlitteratur de läst på svenskan? Internt 
bortfall 1 stycken. På denna frågeställning fördelar sig svaren relativt jämt. Noterbart är att  
6 % av eleverna anser att de aldrig analyserar skönlitteratur i skolan. Resultatet på denna 
frågeställning redovisas i figur 10. 
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Figur 10. Gymnasieelevers inställning till om de tycker om att analysera skönlitteratur på svenskan 

 
Elevernas motiveringar till ovanstående frågeställning. Det interna bortfallet uppgår till 21 
stycken. Vi kan av elevernas svar utläsa att de som tycker om att analysera skönlitteratur gör 
det för att det är intressant att höra andras åsikter, vilket 10 elever svarar. 8 elever anger att 
det är för att de lär sig mer om boken och förstår den bättre och 4 elever tycker att det är roligt 
att analysera skönlitteratur. Av de elever som anger att de inte tycker om att analysera 
skönlitteratur är det 13 stycken som svarar att det är tråkigt medan 4 elever anser att det är 
jobbigt. Bland dem som svarar nej återfinns även motiveringar som: onödigt, vill inte, svårt 
och gillar det ej.  
 
Brukar gymnasieelever prata med någon annan om den skönlitteratur de läser på 
fritiden? På denna frågeställning fördelar sig svaren jämt mellan alternativen ja och nej. Av 
de 73 eleverna som svarat på frågan svarar 37 ja och 36 nej. De elever som svarar ja på frågan 
anger att det är med kompisar eller familjemedlemmar som de pratar med om sin 
fritidsläsning. 
 
Tycker gymnasieelever att det är viktigt att arbeta med skönlitteratur på svenskan? 
Internt bortfall 4 stycken. Vi kan av svaren på denna fråga kunnat konstatera att en majoritet 
av eleverna anser att det är viktig att arbeta med skönlitteratur på svenskan. Utfallet 
presenteras i figur 11. 
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Figur 11. Gymnasieelevers fördelning när det gäller om det är viktigt att arbeta med skönlitteratur på svenskan 
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Till ovanstående fråga följer en motivering till varför de anser respektive inte anser att det är 
viktigt att arbeta med skönlitteratur på svenskan. Internt bortfall 12 elever. De som svarat ja 
anger till stor del att det är viktigt för att det är nyttigt och lärorikt både språkligt och för den 
personliga utvecklingen. Elever som svarat nej anger att det är tråkigt, onödigt och att de inte 
lär sig någonting, därför är det inte viktigt att arbeta med skönlitteratur på svenskan. 
 
 
6.3 Intervjuresultat 
 
Intervjumaterialet som vi bearbetat utgörs av totalt åtta intervjuer. Tre är lärarintervjuer från 
olika programinriktningar och två olika gymnasieskolor i Norrbotten. De fem elevintervjuerna 
utgörs av ovanstående lärares elever. Dessa kommer från olika årskurser. För att skydda 
respondenternas identiteter har vi tilldelat dem beteckningarna Lärare 1-3 och Elev A-E. 
Lärarnas intervju-mind-map återfinns i bilaga 3 och elevernas intervjumanual återfinns i 
bilaga 2. 
 
 
6.3.1 Lärarintervju 1 
 
Lärare 1 har varit yrkesverksam i cirka 20 år, varav drygt 10 år på gymnasiet. Hon säger att 
hon har ett mycket stort läsintresse och har en bred repertoar, den innehåller såväl vuxen- som 
ungdomslitteratur. Det är viktigt att känna till och läsa mycket ungdomslitteratur för att kunna 
prata med eleverna om det de läst samt ”ge tips om bra böcker”, säger Lärare 1. 
 
Svenska är basen till mycket och det är ett ämne som är ”till både nytta och glädje” i olika 
sammanhang, anser hon. Skönlitteraturen har mycket stort utrymme i hennes 
svenskundervisning och hon strävar efter att använda den ”till så mycket som möjligt”. Den 
nyttjas som inspirationskälla till både skrivande, argumentationsövningar och diskussioner 
kring olika teman. Genom att använda skönlitteratur i sin undervisning anser hon att ”man får 
med allt”, såsom språk, identitet, empati och kultur. Dessutom utvecklas tankeförmågan. När 
det gäller litteraturundervisning tycker Lärare 1 att det är viktigt hjälpa eleverna att ”få igång 
tänket”. Detta uppnås genom att man tillåter eleverna att komma med sina egna tankar kring 
böckerna.  
 
När det gäller bokval får eleverna ofta välja fritt och hon betonar vikten av att aldrig fördöma 
det eleverna själva vill läsa. Hon anser att det ”inte finns några måste-böcker” och att 
klassiker inte nödvändigtvis är något som alla måste läsa. Däremot måste alla elever läsa 
skönlitteratur. För att få ett ”läsklimat” är det nödvändigt att kunna ge förslag på olika böcker 
”att bara köra in en bokvagn fungerar inte”, säger hon. De böcker som hennes elever väljer 
har från början ofta en verklighetsförankring och innehåller en mängd olika problem som 
dessa ungdomar kan relatera till. När eleverna har utvecklats i sin läsning och anser sig själva 
mogna ”breddar de ofta självmant sin läsrepertoar”. Det är först i detta skede som den 
kanoniserade litteraturen kan komma ifråga. Det är ”viktigt att läraren själv har läst de böcker 
som används i litteraturundervisningen”, säger hon. Detta för att man ska kunna diskutera 
med eleverna om vad de läst. Inte minst gäller detta när det gäller svåra och tabubelagda 
ämnen, som hon inte väjer för att använda i sin undervisning.  
 
Lärare 1 använder sig av varierade metoder och varvar mellan många olika muntliga och 
skriftliga arbetssätt och låter gärna eleverna komma med egna förslag på arbetssätt. ”Att 
använda sig av exakt samma arbetssätt två gånger i en och samma klass är uttråkande” både 



 30 

för eleverna och för henne själv, säger hon. Även en variation mellan helklass, grupparbete 
samt individuellt arbete förekommer i hennes undervisning. När det gäller frågan om hur 
eleverna uppfattar hennes litteraturundervisningen menar hon att det engagemang de visar 
under lektionerna pekar på att undervisningen är uppskattad. 
 
En lärare kan absolut påverka elevers läsintresse i positiv riktning. För att få läsintresserade 
elever framhåller hon att man som lärare måste visa att man själv tycker om skönlitteratur. 
Hon menar att som lärare måste man lyssna på sina elever, vara flexibel och ha positiv 
inställning till både eleverna och ämnet. 
 
 
6.3.2 Lärarintervju 2 
 
Lärare 2 har varit yrkesverksam i drygt 20 år, varav 6 år på gymnasiet. Hennes läsintresse är 
mycket stort. Hon framhåller vikten av att inte bara läsa vuxenlitteratur som svensklärare, 
utan att ungdomslitteraturen måste ingå i läsutbudet. Det gäller att hålla sig aktuell med vad 
eleverna kan tänkas vilja läsa. 
 
Svenskämnet har en viktig roll att fylla, anser hon. ”Alla elever behöver ett språk” för att 
kunna medverka i det demokratiska samhället. Skönlitteraturen har en viktig plats i hennes 
undervisning och säger att de ”skönlitterära böckerna är mitt huvudsakliga läromedel”. Detta 
beror på att hon anser att de ger ett ”bättre språk än facklitteratur” och läromedel, dessutom är 
”skönlitteraturen mer förankrad till verkligheten”. Lärare 3 menar att ett bra och rikt språk är 
viktigt för en god självkänsla. När det gäller läsovilliga elever säger hon att ”jag ger mig inte, 
utan när elever inte vill läsa så, så säger jag att det gör vi här, det är inte nå’t mer med det. 
Hos mig kan eleverna aldrig välja bort att läsa.” Därför är det viktigt att börja på den läsnivå 
eleverna är, för att på så sätt kunna öka svårighetsgraden både när det gäller text och innehåll 
och även på sikt kunna få en bredd i sin läsning. 
 
För att få eleverna att läsa skönlitteratur är det viktigt att de får möta böcker. Hon anser att 
”bokduschar är ett bra sätt” att kontinuerligt presentera böcker. Den litteratur hon presenterar 
innehåller även ”jobbiga ämnen”, som våldtäkt, döden och mobbing, därför att det är ämnen 
som angår eleverna och som de gärna vill diskutera. Hon fördömer aldrig elevernas bokval, 
utan understryker att det viktiga är att låta eleverna läsa mycket. För att eleverna ska få chans 
att läsa så mycket som möjligt använder hon sig både av individuell läsning och av läsning i 
helklass. Lärare 2 använder sig också av högläsning och framhåller att även gymnasieelever 
uppskattar detta. 
 
När det gäller undervisningsmetoder menar Lärare 2 att det gäller att variera sig, annars blir 
det för enformigt och kan lätt leda till att eleverna tappar intresset. Boksamtal och 
diskussioner varvas med olika skriftliga uppgifter. Poängen är dock att tydligt ”visa att det 
inte finns något rätt och fel”, det viktiga är att ”eleverna inbjuds till att reflektera”. Hon 
framhåller också att det är nyttigt att låta eleverna arbeta både individuellt, i grupp och i 
helklass. De arbetsmetoder som Lärare 2 använder uppskattas av eleverna vilket märks i de 
utvärderingar som eleverna gör.  
 
Det är inte alltid så lätt för eleverna att komma med förslag på litteratur och val av arbetssätt 
från början, säger hon. Dock är det viktigt att ”föra en dialog med eleverna”, vara lyhörd för 
deras åsikter och att man låter elevinflytandet öka allteftersom. Lärare 2 är övertygad om att 
skolan och läraren kan göra mycket för ett ökat läsintresse hos gymnasieelever. Pratar man 
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om böcker och arbetar med dem på ett inspirerande sätt så blir eleverna engagerade och 
känner läsglädje. Dessutom är det viktigt att läraren tydligt visar sitt eget läsintresse och i 
positiv anda framhåller nyttan och nöjet med skönlitteratur. 
 
 
6.3.3 Lärarintervju 3 
 
Lärare 3 har varit yrkesverksam i cirka 20 år, varav drygt 10 år på gymnasiet. Hon säger att 
hon är mycket läsintresserad, men att hon inte hinner läsa så ofta på sin fritid. 
Ungdomsböcker läser hon sällan, men hon försöker hålla sig à jour med den 
ungdomslitteratur som är aktuell genom ”att läsa om böcker”.  
 
Tyngdpunkten i hennes svenskundervisning ligger på att lära eleverna att kunna 
”kommunicera i tal och skrift” i olika sammanhang. Skönlitteraturen har inte så stort utrymme 
i undervisningen eftersom ”tiden inte räcker till”, säger hon. Därför fokuseras framförallt 
kulturarvsförmedlingen, det är ”sällan jag hinner fram till den moderna litteraturen”, säger 
Lärare 3. Målet är att eleverna ska läsa en till två skönlitterära böcker per läsår. Dessa böcker 
får eleverna välja fritt och hennes ambition är att vidga deras läsvyer, säger hon. Men 
barnböcker som exempelvis ”Bert och Sune får de inte läsa”, framhåller hon. Detta eftersom 
hon anser att dessa ”inte går att göra någonting med” och ”eleverna har passerat det stadiet”. I 
övrigt låter hon blir att säga nej och döma elevernas bokval. Den övriga skönlitteraturen som 
ingår i hennes undervisning är till mesta delen utdrag och noveller, främst från den 
kanoniserade litteraturen.  
 
När det gäller arbetsmetoderna anser hon att hon är ganska traditionell. ”Eleverna får inte bara 
läsa för att läsa, bara för upplevelsen, vi har ju som liksom kommit bortom den”, säger hon, 
utan målet är att de ska kunna analysera den litteratur de läser och ”tänka på ett visst sätt”. 
Dessa analyser är för det mesta individuella och skriftliga. Ibland redovisas de även muntligt i 
helklass eller som tvärgruppsredovisningar. Även boksamtal förekommer till en viss del. 
Hennes uppfattning är att eleverna uppskattar att diskutera kring böcker de läst, men när det 
gäller att analysera skriftligt uppvisar inte eleverna samma entusiasm. 
 
Till stor del är det hon själv som planerar och styr undervisningen. Eleverna ges möjlighet att 
komma med egna förslag, men de utnyttjar inte tillfället så ofta utan godtar det förslag hon 
kommer med. Hennes åsikt är att skolan och läraren kan göra ganska mycket för att öka 
elevers läsintresse. Dock anser hon att ”många gymnasieelever har tagit time out” från 
läsningen, de har så mycket annat som upptar deras tankar och tid. Hon är tveksam till att 
gymnasieelever kan se nyttan med att läsa skönlitteratur, annat än ökad läshastighet och ett 
större ordförråd.  
 
 
6.3.4 Elevintervju A 
 
Elev A är läser mycket och den enda intressanta genren är fantasy som Elev A läser för att 
den ger en ”motsats till verkligheten”. Någon nytta eller mening med att läsa skönlitteratur ser 
Elev A inte förutom att möjligen ”träna läsning och känna till klassiker”.  
 
När det gäller bokval anser Elev A att det vore bättre om eleverna själva fick välja den 
litteratur de ska läsa istället för klassikerna som Elev A säger de får läsa på svenskan. ”Om 
man skulle skita i och ta de vanligaste och de största och kolla mer på … kanske göra nå’n 



 32 

liten koll först och se vad majoriteten skulle vilja läsa. Om det kanske skulle funka bättre”, 
säger Elev A. Fast å andra sidan är det arbetsmetoderna som är mest avgörande för vad Elev 
A anser om skönlitteraturundervisningen. Elev A tycker att efterarbetet, ”skrivandet, är tråkigt 
och jobbigt” och skulle föredra att få diskutera mer om böcker. Om Elev A fick bestämma 
skulle filmatiseringar ingå i litteraturundervisningen, detta för att kunna göra jämförelser 
mellan film och bok. På det viset skulle man kunna ”få igång diskussioner på ett djupare 
plan”.  
 
Elev A menar att en svensklärare som vill få läsande elever måste ”sätta lite press”. Läraren 
kan påverka elevers läsintresse anser Elev A och säger: ”Självklart, det är ju de som knuffar in 
en i det.” Dock tycker Elev A att ”på gymnasiet är det nästan för sent” för läraren att göra 
något, ”har man inte börjat läsa då saknas nog läsintresset”. När det gäller elevinflytande tror 
A att de får vara med och påverka, men det är ingen som engagerar sig utan eleverna låter 
läraren bestämma.  
 
 
6.3.5 Elevintervju B 
 
Elev B läser aldrig skönlitteratur frivilligt, vare sig nu eller när Elev B var yngre. Genom att 
läsa skönlitteratur tycker Elev B dock att man får kunskaper som kan vara nyttiga och man 
blir en bättre läsare. Man tillägnar sig även kunskaper om olika författare. Men egentligen 
anser Elev B att det är ”onödigt att läsa böcker”. 
 
De arbetsmetoder som används i skönlitteraturundervisningen är varken givande eller 
speciellt varierade, anser Elev B. De får för det mesta svara skriftligt på frågor om bokens 
handling och författaren och berätta för varandra vad de har kommit fram till. Elev B anser att 
det vore ”bättre om de fick prata mer” och ”få veta vad klasskompisarna tycker” om 
böckerna. Elev B menar att om man fick läsa intressantare böcker och sedan diskutera i grupp 
skulle man kunna få kunskap om exempelvis historiska händelser och ”få förståelse för hur 
folk hade det då”. När det gäller elevinflytande får eleverna vara med och planera lite, men 
förslagen är inte särskilt seriösa och oftast blir det läraren som bestämmer, säger Elev B. ”Det 
känns ju inte så bra men vi är ju inte så intresserade”. 
 
När det gäller val av skönlitteratur tycker Elev B att de inte borde läsa överhuvudtaget. 
”Eftersom man nu måste läsa” tycker Elev B att böcker med ett historiskt innehåll är att 
föredra, eftersom Elev B ”inte känner igen sig i ungdomsböcker som Sandor slash Ida”. Elev 
B säger att de inte läser så mycket hela böcker, det blir mest utdrag ur klassiker.  
 
Läraren kan kanske påverka elevers läsintresse, anser Elev B, om han eller hon kan hjälpa 
eleverna att hitta bra böcker som är intressanta och som gör att eleven kommer igång med sin 
läsning. Vill en svensklärare få sina elever att läsa är det viktigt att ”inte använda för tjocka 
böcker”, vara tydlig och ställa krav. 
 
 
6.3.6 Elevintervju C 
 
Elev C läser inte mycket skönlitteratur, det blir mest det som behövs för skolarbetet. På loven 
läser Elev C mer och då främst ungdomsböcker. Elev C skulle vilja vara ”en som läser”, för 
Elev C anser att det är både nyttigt och roligt att läsa men tiden räcker inte riktigt till.  
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Att använda skönlitteratur i skolan anser Elev C är ”bra för språket” och genom att läsa 
böcker ”lär man sig hur en text är uppbyggd”. När det gäller arbetsmetoderna anser Elev C att 
det är roligast att diskutera eftersom man får se hur andra uppfattat boken. Elev C tycker att 
de får arbeta varierat. De läser, diskuterar och skriver, vilket gör att arbetet med skönlitteratur 
blir roligare. Något större elevinflytande på arbetsmetoderna, menar Elev C, inte förekommer, 
”men det skulle vara bra”. 
 
Den litteratur som de ska läsa på svenskan bör eleverna få välja själv, men ”klassiker behöver 
man inte läsa”, tycker Elev C. ”Moderna böcker är bättre. Det är inte så viktigt för mig med 
klassiker, ger inte så mycket.” 
 
Läraren, anser Elev C, måste vara positiv till böcker och visa att det är nyttigt att läsa. Det är 
viktigt för läsintresset att läraren pratar och tipsar om böcker som ungdomar vill läsa, säger 
Elev C. En bra lärare måste också låta eleverna vara med och planera och bestämma för 
eleverna ska vilja läsa. 
 
 
6.3.7 Elevintervju D 
 
Elev D läser hemma ibland och då främst romantiska och historiska romaner. Elev D anser att 
man lär sig mycket genom att läsa böcker både vad gäller språket och den personliga 
utvecklingen.  
 
Att använda skönlitteratur tycker Elev D är viktigt för att det berikar språket samt att 
”förståelse för andra människor och kulturer” ökar. Elev D menar också att genom arbetet 
med skönlitteratur på skolan kommer Elev D i kontakt med böcker som annars inte skulle ha 
ingått i repertoaren.  
 
När det gäller bokvalet anser Elev D att det ska vara varierat och innehålla ”intressanta 
ämnen, till exempel mobbning”. Det är bra att diskutera böckernas innehåll och intressant att 
”höra vad andra tycker om dem”. I det arbetssätt som används i Elev D:s klass ingår även 
skriftliga moment och Elev D är nöjd med både arbetssätt och bokval. 
 
Läraren är viktig, anser Elev D, för elevers läsintresse: Speciellt när det gäller att kunna tipsa 
om böcker och presentera dem på ett intresseväckande sätt. En bra svensklärare måste ställa 
krav för att få sina elever att läsa. En lärare måste vara ”mycket sträng och mycket snäll”, 
säger Elev D. Elevinflytandet är inte så stort, anser Elev D, men ibland får eleverna vara med 
och bestämma.  
 
 
6.3.8 Elevintervju E 
 
Elev E läser mycket och har alltid funnit nöje i att läsa. Valet av skönlitteratur är mycket 
varierat och Elev E läser för att det är ”skönt, avkopplande och kul” Dessutom utvecklas 
språket och fantasin genom läsning, menar Elev E. 
 
Nyttan med skönlitteraturundervisningen i skolan, säger Elev E, är att ”man utvecklas både 
som människa och rent språkligt”. Arbetssättet som används är mycket varierat, de får ”läsa, 
tala, skriva”, ha boksamtal i grupper och helklass samt förebereda olika presentationer. Det är 
bra att inte arbeta på samma vis med alla böcker, anser Elev E, eftersom det gör att man blir 
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uttråkad. Elev E tycker att det är ”intressantare att göra skriftliga analyser” som gör att man 
kommer djupare och ökar förståelsen för budskapet i boken. Men även boksamtalen är 
givande genom att det blir ett erfarenhetsutbyte i dem. 
 
Litteraturen som används, menar Elev E, bör vara varierad, ”innehålla ett budskap som väcker 
tankar och skapar diskussionsämnen”. Till stor del får de välja vilka böcker de vill, men 
läraren presenterar och ”ger tips på böcker som är läsvärda”, vilket är bra säger Elev E. Även 
när det gäller arbetsmetod får eleverna vara med och välja, men de får också komma med 
egna förslag på hur de vill arbeta.  
 
Elev E är övertygad om att lärare kan påverka elevers läsintresse. ”Mmm, det tror jag, det tror 
jag verkligen att de kan göra. Det beror helt på vilket sätt man får jobba eller läsa”, säger Elev 
E. Bokvalet är viktigt och måste anpassas efter varje elev, och ”eleverna måste få tid” till att 
både läsa och arbeta med boken, menar Elev E. En bra svensklärare måste stötta eleverna men 
samtidigt ”pusha” lite. De ska var öppna och entusiastiska för att få eleverna att läsa. 
 
 
7 Diskussion 
 
I vår diskussion kommer vi först att redogöra för validiteten och reliabiliteten i vår 
undersökning samt göra en jämförelse mellan insamlingsmetoderna. Resultatet från vår 
undersökning kopplas till tidigare forskning och detta analyseras. Slutligen drar vi slutsatser 
av denna analys och kommer med egna reflektioner samt förslag till fortsatt forskning. 
 
 
7.1 Validitet och reliabilitet  
 
Validitet och reliabilitet har stor betydelse för den vetenskapliga forskningen och tillsammans 
anger de tillförlitligheten hos utförda undersökningar. Med validitet avses mätningens eller 
mätinstrumentets förmåga att mäta just det man tänkt sig mäta (Rudberg 1993). 
Innehållsvaliditeten och den samtidiga validiteten bör säkerställas. Innehållsvaliditeten 
säkerställs genom att en logisk analys av mätinstrumentet utförs. Eftersom det kan vara svårt 
att se sina egna misstag är det bra om någon utomstående kan får granska till exempel enkäten 
och intervjuguiden innan undersökningen utförs. Den samtidiga validiteten säkerställs genom 
att jämföra utfallet från mätinstrumentet med något annat kriterium för det som avses att 
mätas till exempel genom att jämföra utfallet från en enkät med utfallet från intervjuer (Patel 
& Davidson 1994). I vår undersökning har vi valt att jämföra resultaten från intervjuer och 
enkäter med varandra för att därigenom försöka säkerställa den samtidiga validiteten. 
 
Reliabiliteten handlar om mätinstrumentets, intervjuns eller enkätens, noggrannhet oberoende 
av vad som skall mätas (Rudberg 1993). Vid intervjuer är reliabiliteten i hög grad relaterad till 
intervjuarens egen förmåga (Patel & Davidson 1994). Det som vid kvalitativa studier kallas 
slumpinflytande är just sådant som intervjuaren är noga med att registrera och ta hänsyn till 
vid analys av materialet. Därför kan man i princip förvänta sig olika resultat vid olika 
tidpunkter. Vid konstruktionen av enkäter är däremot reliabiliteten mycket viktig eftersom det 
är väsentligt för resultatet och kommande analys att respondenterna inte missuppfattar 
frågorna (Trost 2001). Vid användandet av enkäter är det svårt att kontrollera tillförlitligheten 
i förväg och därför är det viktigt att vara noggrann med instruktionerna både till enkäten som 
helhet och till enskilda frågor (Patel & Davidson 1994). 
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7.1.1 Validitet och reliabilitet i enkätundersökningen  
 
Validiteten och reliabiliteten i vår enkätundersökning anser vi är hög. Vi anser att vi med 
enkäterna har kunna få information om några faktorer som påverkar gymnasieungdomars 
attityd till att arbeta med skönlitteratur på svenskan, vilket var vårt syfte. Innan vi genomförde 
undersökningen fick vår handledare gå igenom enkäten, vilket ledde till vissa förändringar för 
att passa vårt syfte bättre. Vi anser att enkätfrågorna varit tydliga och tillräckligt med 
svarsalternativ lämnats. Det stora interna bortfallet i några öppna frågeställningar anser vi inte 
beror på frågans utformning, utan snarare att eleverna inte reflekterat över ämnet. Under 
enkätundersökningen var vi närvarande vid alla tillfällen utom ett, för att kunna svara på 
eventuella frågor. 
 
Dock kan vi i efterhand konstatera att fyra frågor (fråga 1, 2, 7 och 19) i vår 
enkätundersökning inte har någon relevans för vårt syfte. Dessutom är fråga 18 inte 
tillräckligt preciserad för vi ska kunna dra säkra slutsatser. Detta påverkar inte resultatet i vår 
undersökning, eftersom de övriga frågeställningarna svarar väl mot syftet. 
 
 
7.1.2 Validitet och reliabilitet i intervjuundersökningen 
 
Validiteten och reliabiliteten i våra intervjuundersökningar anser vi vara hög. Vi anser att vi 
med lärarintervjuerna har kunna få information om faktorer som lärare menar kan påverka 
gymnasieelevers inställning till arbetet med skönlitteratur på svenskan i positiv riktning. 
Genom elevintervjuerna har vi har kunna få information om några faktorer som påverkar 
gymnasieungdomars attityd till arbetet med skönlitteratur på svenskan. Eftersom vi kunde 
avlyssna intervjuerna i efterhand och på så sätt kunde analysera svaren på ett grundligt sätt. 
Vid intervjutillfällena med eleverna var vi även väldigt noggranna med frågeformuleringarna 
så att de skulle uppfattas korrekt och inte vara ledande. Lärarintervjuerna utformades som 
samtal men vi som intervjuare var noga med att inte leda samtalet i en speciell riktning. Vår 
uppgift var att se till att intervjuerna fokuserade på temat. Även intervjufrågorna och intervju-
mind-mapen har granskats av vår handledare vilket ledde till några justeringar av 
frågeställningarna. 
 
 
7.2 Jämförelse mellan metoderna  
 
Vid en jämförelse mellan de olika mätmetoderna kan vi konstatera att den mest relevanta 
metoden för att få svar på vår frågeställning var intervjuerna, både med lärare och med elever. 
Intervjuerna gav mer uttömmande svar som gör att vår insikt i problemställningen ökar. 
Genom enkäten fick vi tillgång till en större mängd svar, vilket gav oss en bredd att dra 
slutsatser ifrån och till en viss del kunna generalisera. Dock kompletterar de två 
mätmetoderna varandra eftersom vi fick värdefull information både på djupet och på bredden. 
 
Resultaten från intervju- och enkätundersökningarna tenderar att överensstämma med 
varandra vilket ytterligare ökar validiteten och reliabiliteten i vår undersökning. 
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7.3 Resultatdiskussion 
 
Genom vår undersökning kan vi urskilja tre faktorer som tydligt påverkar elevernas 
inställning till att arbeta med skönlitteratur på svenskan. Dessa faktorer handlar om valet av 
litteratur och arbetsmetoder samt elevernas inflytande både när det gäller litteratur- och 
metodval.  
 
När det gäller böcker är vår slutsats, med stöd av både forskare, lärare och elever, att den 
skönlitteratur som används i undervisningen måste utgå från eleverna. Böckerna som används 
måste ligga på en lämplig språknivå, innehålla intressanta teman som gärna väcker tankar och 
åsikter, det vill säga en för eleverna tilltalande och relevant litteratur. Uppfylls inte dessa 
kriterier är det stor risk att eleverna vänder sig från litteraturen. Inte minst är detta viktigt för 
dagens ungdomar som lever i en värld där skönlitteraturen måste konkurrerar med det 
lättillgängliga medieutbudet. 
 
Vi kan utifrån enkätundersökningen konstatera att de genrer som gymnasieungdomar väljer 
att läsa på sin fritid inte överensstämmer med de genrer som används i 
skönlitteraturundervisningen i någon större utsträckning. Den skönlitteratur som förekommer 
där utgörs till största delen av klassiker, kärlek och dramatik enligt eleverna. Men klassiker 
och dramatik förekommer inte bland de sex mest frekventa typer av litteratur som eleverna 
själva väljer att läsa. Att den kanoniserade litteraturen förkommer i så pass stor utsträckning 
beror förmodligen på att kulturarvsförmedlingen under så lång tid betonats i 
litteraturundervisningen. Visserligen kan man i även dagens läro- kursplaner läsa att 
kulturarvet förmedlas, men den behöver inte vara den dominerande litteraturen. När det gäller 
förmedlandet av den kanoniserade litteraturen anser Rosenblatt att även den bör ingå i 
undervisningen, men att den måste användas med gott omdöme. Detta eftersom de har nog 
med att förstå det rent språkliga och därmed går innehållet förlorat. Även språket i litteraturen 
måste vara anpassat efter eleverna, annars är det stor risk att de tappar intresset.  
 
Både enkät- och elevintervjuerna visar på att ett varierat litteraturutbud i 
svenskundervisningen är att föredra. Den bör ha ett innehåll som eleverna kan knyta till sin 
verklighet och intressesfär, till stor del samtidslitteratur. Vid elevintervjuerna framkommer 
också att böckernas innehåll gärna ska generera diskussionsämnen och åsikter. 
Undersökningarna visar också att eleverna tycker att det är viktigt att själva få välja böcker 
men att läraren gärna får komma med förslag på intressant skönlitteratur.  
 
Resultatet av lärarintervjuerna visar att lärarna anser att det är viktigt att inte fördöma 
elevernas egna bokval och att det är viktigt att börja där eleverna både när det gäller läsnivå 
och val av genre. Allt efter mognad vidgas läsrepertoaren hos eleverna. Det är också viktigt 
att skapa ett läsklimat som inbjuder till läsning. Detta får man genom att så ofta som möjligt 
och i positiv anda prata om skönlitteratur.  
 
Forskningen framhåller att det är av yttersta vikt att böckernas innehåll bör ligga nära 
elevernas liv och verklighet. Bokvalet ska utgå ifrån eleverna, vilket kan betyda att även serier 
och sagor kan förekomma i litteraturundervisningen till att börja med. En koppling mellan 
elevernas liv och de texter som används på svenskan är nödvändig för att skönlitteraturarbetet 
ska kännas relevant och meningsfull för eleverna. Det gäller att bygga upp förståelsen för 
litteraturen, en sorts läsprocess som eleven måste genomgå för att kunna närma sig mer 
komplicerade böcker.  
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Genom vår undersökning har vi förstått vikten av att inte rygga tillbaka för att ta upp 
tabubelagda och svåra ämnen, exempelvis sex, våld, droger och döden. Forskning samt lärare 
och elever i vår undersökningsgrupp framhåller betydelsen av att få en möjlighet att diskutera 
dessa angelägna teman.  
 
Vilka arbetsmetoder man väljer har stor betydelse. Våra undersökningar och litteraturstudier 
har visat att en varierad undervisning och ett varierat litteraturutbud är ett måste för att få 
motiverade elever. Muntliga och skriftliga övningar kompletterar varandra och bidrar till att 
utveckla tankar och förståelse för den lästa litteraturen. Det är också viktigt att låta eleverna 
arbeta varierat mellan individuella, gruppvisa och helklassövningar. Vi har dock dragit den 
slutsatsen att många elever, då främst svaga, läsovilliga elever, föredrar att prata och diskutera 
kring de böcker de läst.  
 
Enkätundersökningen visar att de elever som anser att de får arbeta på ett mångsidigt sätt med 
skönlitteratur också är nöjda med de metoder som används. De elever som anser att 
arbetssättet är enahanda framför att de skulle föredra en mer varierad undervisning. I 
elevintervjuerna framkommer att alla elever tycker att det är roligt och givande att prata och 
diskutera böckerna de läst. Några elever säger också att det är den metod de föredrar. Detta 
styrks också av enkätundersökningen, där 59 % anger att de tycker om att prata om de böcker 
de läser. 
 
I lärarintervjuerna framgår att lärarna anser att eleverna är intresserade och engagerade i 
boksamtal och andra muntliga övningar, dock menar en lärare att hennes elever inte uppvisar 
något större intresse när det gäller skriftliga uppgifter. De andra två lärarna, som säger att de 
har ett varierat arbetssätt med både skriftliga och muntliga uppgifter, kan inte se någon 
minskad entusiasm när det kommer till skriftliga övningar. Lärarintervjuerna visar att 
ambitionen bör vara att få reflekterande elever som tillåts komma med egna tankar och 
funderingar kring det som de läst, för att skapa ett läsklimat som ökar läslusten hos eleverna. 
Ett annat mål att sträva mot är att vidga elevernas läsrepertoar. Att variera mellan att arbeta 
enskilt, i grupp och i helklass, anser de lärare som ingår i intervjuundersökningen, är att 
föredra.  
 
Den information vi kunnat utläsa i våra undersökningar stämmer överens med vad vår 
litteraturforskning visat. Forskaren Judith A. Langer att klassrumsmiljön ska vara tillåtande. 
Med det menar hon att alla medverkande bidrar till ett öppet klimat där man har respekt och 
acceptans för de mångfacetterande uppfattningar som uppkommer när elever och lärare läst en 
bok. På så vis utvecklas också det egna tänkandet, som är ett av de viktigaste målen med 
litteraturundervisningen. Genom metoder som innefattar både skriftliga och muntliga 
uppgifter och som genomförs på ett varierat sätt, en blandning mellan individuellt, grupp och 
helklass arbete, främjas tankeutvecklingen.  
 
Vi anser också, med stöd av både våra litteraturstudier och empiriska undersökningar, att det 
är viktigt att eleverna får komma till tals både när det gäller val av litteratur och 
arbetsmetoder. Genom detta skapas ett engagemang som genererar motiverade och 
intresserade elever. När det gäller elevinflytande anser eleverna i vår undersökning att de kan 
vara med och påverka arbetssätten till en viss del. Av elevintervjuerna framgår dock att en del 
av eleverna inte använder sig av möjligheten att komma med egna förslag. Dessa säger också 
att de inte har något större intresse att delta i lektionsplaneringen. Vid lärarintervjuerna 
framkommer det också att lärarna ger eleverna möjlighet att påverka arbetssätten. En lärare 
framhåller dock att det inte är något som man kan förutsätta att eleverna redan ”kan” utan att 
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elevinflytandet ökar allteftersom. Vi inser att elevinflytande inte är alldeles enkelt, utan är en 
långsam process som eleverna måste få förtrogenhet med. Eleverna måste successivt få delta 
alltmer i planeringsarbetet. En slutsats vi drar är att många av de elever som inte nyttjar 
möjligheten till elevinflytande saknar denna kunskap och behöver stöd av läraren. Det gäller 
att som lärare även här utgå från elevernas nivå och gradvis låta dem delta alltefter mognad. 
 
Avslutningsvis anser vi att vår undersökning uppfyllt det syfte vi hade med vår forskning, att 
undersöka vilka faktorer i svenskundervisningen som hos gymnasieelever främjar en positiv 
attityd till att arbeta med skönlitteratur på svenskan.  
 
 
7.4 Egna reflektioner 
 
Som blivande svensklärare känns det positivt att kunna konstatera att så många av de 
undersökta gymnasieeleverna anser sig ha ett stort läsintresse. Det är också upplyftande att så 
stor del också tycker att det är viktigt att använda skönlitteratur på svenskan, oavsett de har 
stort eller litet läsintresse. Men samtidigt är det nedslående att så pass många av de eleverna 
som ingick i vår undersökning har en total avsaknad av läsintresse.  
 
Vår forskning har stärkt vår övertygelse om att skönlitteraturen har en stor betydelse för varje 
individ, både vad gäller att tillägna sig ett rikt språkbruk och den personliga utvecklingen. 
Skönlitteraturen ger också tillträde till nya världar och människor som läsaren annars kanske 
inte skulle kommit i kontakt med, vilket kan öka den empatiska förmågan. Den skänker även 
glädje och avkoppling samt ger näring till läsarens fantasier och drömmar. Därför menar vi att 
det är viktigt att ha en väl fungerande litteraturundervisning, eftersom vi anser att skolan har 
ett stort ansvar när det gäller att dels förvalta men även att bygga upp elevers livslånga 
läsintresse. 
 
I vår forskning kan vi utläsa att eleverna inte alltid vet vad syftet med skönlitteraturen är, 
vilket vi tycker är anmärkningsvärt. För att undvika en sådan ogynnsam situation är det 
nödvändigt att man som svensklärare reflekterar över vad man vill med sin 
skönlitteraturundervisning och presentera målet för eleverna. Att ha en klar riktning, ett 
huvudmål att ta sikte mot, är nödvändigt dels för sin egen del men även för elevernas skull. 
Detta mål måste naturligtvis utgå från den egna personen och den egna inställningen till 
skönlitteratur för att man som lärare ska kunna uppvisa ett genuint intresse och engagemang 
samt överföra sin positiva inställning till eleverna. 
 
Elevinflytande är också viktigt att ha i åtanke för att elevernas motivation och engagemang 
ska öka. En grundförutsättning för att eleverna ska kunna komma med konstruktiva förslag är 
att läraren har tydliggjort målet med momentet, anser vi. Elevinflytande är inte något som 
läraren får förutsätta att eleverna är vana vid, utan det är något som måste introduceras och 
ske gradvis. Vi tror att de elever i vår undersökning som säger att de inte är intresserade och 
engagerade av att påverka arbetsmetoderna skulle ha blivit mer aktiva om de hade haft ramar 
att utgå från.  
 
Vill man hjälpa eleverna att utvecklas som läsare är ett viktigt att läraren besitter kunskaper 
om litteratur och arbetsmetoder som leder till framsteg både när det gäller djupare förståelse 
och vidgad läsrepertoar. En väl genomtänkt och målinriktad litteraturundervisning leder också 
till utökad reflektion och tankeförmåga. Att skapa en atmosfär där tankeutbyte sker och allas 
åsikter respekteras är en viktig förutsättning. Detta innebär att något ”rätt svar” inte får 
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förekomma. Däremot måste läraren ge verktyg som för eleverna vidare i sin förståelse för 
texterna. Vi menar att respekt är en av grundpelarna i ett väl fungerande arbete med 
skönlitteratur men detta utesluter inte att man som läraren måste ställa krav. Genom att ställa 
rimliga krav anser vi att läraren visar eleverna att man tror på dem som kompetenta och 
tänkande läsare.  
 
 
7.5 Fortsatt forskning 
 
När det gäller skönlitteraturundervisning finns det många intressanta forskningsområden att 
fördjupa sig i. En inriktning som kunde ha fördjupat vår forskning är att göra en jämförelse 
mellan lärarens undervisning och elevens uppfattning om denna. Man måste dock vara 
medveten om att det kan leda till slutsatser som kanske kan vara känsliga att redovisa. 
 
En annan inriktning kan vara att titta närmare på filmens betydelse som en väg för att 
motivera läsointresserade elever. Film är något som intresserar många gymnasieungdomar 
och kan därför kanske användas som en alternativ ingång till att närma sig skönlitteraturen. 
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Bilaga 1 
Enkät 
 
Vi är två studerande som går lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet som gör ett 
examensarbete om gymnasieelever och skönlitteratur och som en del i detta arbete har vi 
utformat denna enkät. Därför vore vi tacksamma om Ni kunde hjälpa oss genom att svara på 
följande frågor!  
 
Svaren kommer att behandlas anonymt. 
 
 
Namn: .................................................................................................  
 
Klass: ..................................................................................................  
 
 
Med skönlitteratur menar vi romaner, noveller, berättelser, dikter m.m. 
 
 
1. Hur ofta läser Du skönlitteratur på din fritid? (Kryssa endast för ett svarsalternativ).  

     �  � � � 
Varje dag Flera ggr/vecka Ca en gång/vecka Ca varannan vecka 

          � � � 
    Ca en gång/månad Mer sällan Aldrig 
 
 
2. Om Du läser skönlitteratur på fritiden, av vilken anledning gör Du det?  

 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
 

 
3. Vilken typ av skönlitteratur läser Du helst? 

Gradera dina svarsalternativ: 1 för den typ du helst läser, 2 för den typ du näst helst läser 
o.s.v. Välj så många alternativ du vill.  

�Fantasy/Science fiction  �Deckare/Thriller  �Kärlek 

�Klassiker  �Levnadsbeskrivningar  �Sport 

�Dramatik/pjäser  �Komiska böcker  �Historia 
�Seriealbum  �Poesi  �Annat …………... 
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4. Nämn några böcker Du tycker om? (ca 3 st.). Ange författare och/eller titel. 
 

 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
5. Ge ett förslag på en bok eller författare som alla borde läsa? Varför? 
 
…………………………………………………………………………………………… 

 
 
6. Hur stort är Ditt läsintresse när det gäller skönlitteratur? (Kryssa endast för ett 

svarsalternativ). 

� � � � � � 
 Mycket Stort Varken stort Litet Mycket Inget 
 stort  eller litet  litet läsintresse 
 
 
7. Hur ofta läser Du skönlitteratur på din fritid men som Du ser som ett led i ditt skolarbete? 

(Kryssa endast för ett svarsalternativ). 

     �  � � � 
Varje dag Flera ggr/vecka Ca en gång/vecka Ca varannan vecka 

           � � � 
    Ca en gång/månad Mer sällan Aldrig 
 
 
8. Hur ofta läser eller använder Du skönlitteratur på svenskan i skolan? (Kryssa endast för 

ett svarsalternativ). 

     �  � � � 
Varje dag Flera ggr/vecka Ca en gång/vecka Ca varannan vecka 

           � � � 
    Ca en gång/månad Mer sällan Aldrig 
 
 
9. Tycker Du att ni använder skönlitteratur tillräckligt mycket på svenskan? 

 � Ja � Nej, för mycket � Nej, för litet 
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10. När Du arbetar med skönlitteratur på svenskan vem väljer bok?  
Gradera dina svarsalternativ 1-4, där 1 är den vanligaste, 2 är den näst 
vanligaste o.s.v.  

 � Läraren själv � Eleverna enskilt � Eleverna tillsammans 
 � Läraren och eleverna tillsammans � Annat …………………………. 
 
 
11. Vilken typ av skönlitteratur får Du läsa på svenskan?  

Gradera dina svarsalternativ 1-5, där 1 är den vanligaste, 2 är den näst 
vanligaste o.s.v.  

 � Fantasy/Science fiction � Deckare/Thriller � Kärlek 

 � Klassiker � Levnadsbeskrivningar � Sport 

 � Dramatik/pjäser � Komiska böcker � Historia 
 � Seriealbum � Poesi � Annat ……… 
 
 
12. Vilken typ av litteratur tycker Du att man bör läsa på svenskan, vad bör den handla om? 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 

 
13. Varför tror Du att skolan/din lärare vill att Du ska läsa skönlitteratur? 

 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 

 
14. Beskriv kort hur ni brukar arbeta med skönlitteratur på svenskan. 

 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
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15. Beskriv kort hur Du skulle vilja arbeta med skönlitteratur på svenskan. 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
16. En lärare bör ”tvinga” eleverna att läsa vissa böcker ibland. 

� Instämmer helt � Instämmer i stort sett � Tveksamt 
� Instämmer inte alls �Vet ej 
 

 
17. Tycker Du om att prata om den skönlitteratur Du/Ni läst på svenskan? Motivera ditt svar. 

 � Ja � Nej � Vi pratar aldrig om skönlitteratur 
 

     Varför?  
 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
 
18. Tycker Du om att analysera skönlitteratur Du/Ni läst på svenskan? Motivera ditt svar. 

 � Ja � Nej � Vi analyserar aldrig skönlitteratur 
 

     Varför?  
 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
 



 46 

19. Brukar Du prata med någon annan om den skönlitteratur Du läser på fritiden? 

 � Ja, med……………………...  � Nej 
 
 
20. Tycker Du att det är viktigt att arbeta med skönlitteratur på svenskan? Motivera ditt svar. 

 � Ja  � Nej 
     Varför?  
 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Är det något annat Du vill tillägga så får du gärna göra det nedan. 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
 

 



 47 

Bilaga 2 

Elevintervjufrågor 
 

PERSONLIG LÄSNING 

• Berätta om ditt läsintresse och dina läsvanor. 

• Varför läser du skönlitteratur? Vad ger det dig?  

• Tycker du man ska hålla isär skolläsning och fritidsläsning? 

 

 

SKOLAN – TIDIGARE ERFARENHETER 

• Hur har du tidigare arbetat med skönlitteratur på svenskan? Var det bra eller dåligt? 

Varför? Har det haft betydelse för ditt läsintresse? 

 

 

SKOLAN – VARFÖR SKÖNLITTERATUR? 

• Varför läser ni skönlitteratur på svenskan?  

• Ser du någon nytta med att använda skönlitteratur på svenskan? 

• Varför är det viktigt / inte viktigt att arbeta med skönlitteratur på svenskan? 

• Varför tror Du att skolan/din lärare vill att Du ska läsa skönlitteratur? 

• Tror du att skolan kan göra något för att öka ditt läsintresse? 

 

 

SKOLAN - ARBETSSÄTT 

• Hur arbetar ni med skönlitteratur på svenskan? Hur upplever du det arbetssättet?  

• Hur tycker du att en bra skönlitteraturundervisning ska vara?  

• Tycker du om att prata/skriva om böcker? Varför/varför inte? 

• Har du själv någon åsikt om hur du skulle vilja arbeta med skönlitteratur?  

 

BÖCKER 

• Vad tycker du om böckerna ni läser på svenskan? Vilka böcker använder ni? 

• Vilka böcker skulle du vilja läsa på svenskan? Varför? 
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ELEVINFLYTANDE 

• Får du/ni vara med i planeringen och komma med egna förslag om hur ni ska arbeta med 

skönlitteratur? 

• Får du vara med och bestämma vilka böcker ni ska läsa? 

 

 

LÄRAREN 

• Hur uppfattar du din lärares läsintresse? 

• Kan läraren göra något för att öka/minska ditt läsintresse? 

• Har du som elev något bra råd att ge till svensklärare när det gäller litteraturundervisning i 

skolan?  
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• Hur tror du dina 
elever uppfattar din 
undervisning? Vad 
grundar du det på? 

• Vilken skönlitteratur 
använder du i din 
undervisning? Vem 
väljer den? Varför? 

• Brukar eleverna vara 
delaktiga i 
planeringen? 

• Hur ser din ämnessyn ut när det gäller ämnet svenska? Vad anser du är viktigt? 
Varför? 

• Vad har du för inställning till användandet av skönlitteratur i skolan? 

• Har skolan någon policy när det gäller skönlitteratur? 

• Vilken roll har skönlitteraturen i din svenskundervisning? 

• Hur tänker du när du arbetar med skönlitteratur? Grundtanke, vad vill du med 
skönlitteraturen? 

• Vad tycker du man kan få ut av att arbeta med skönlitteratur i skolan? 

• Försöker du skapa mening/relevans med skönlitteraturundervisningen? I så fall hur? 

• Hur ser din litteraturundervisning ut? 

• Tycker du att du har en fungerande litteraturundervisning? 

• Använder du böcker du själv inte tycker om? Varför – varför inte? 

• Tycker du att man ska hålla isär ”skolläsning” och fritidsläsning? Varför – varför 
inte? 

• Vad har du för personlig 
inställning till 
skönlitteratur? 

• Vilken syn har du på din 
lärarroll i svenskan? 

• Vad är din uppfattning om 
ungdomars läsintresse? På 
skolan – på fritiden? 

• Tror du skolan kan göra 
något för ett ökat 
läsintresse? I så fall vad 
och hur? 

Mind-map till lärarsamtal 
 

Bilaga 3 
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Boklista Bilaga 4 
 

Titel Författare Antal 
Kär i Michel Ross Adams, A  
Liftarens väg till galaxen Adams, D 5 
Unga kvinnor Alcott, L-M  
Vindsträdgården Andrews, V  
Fråga Alice Anonym  
Stämplad Atkins, C 4 
Psycho Bloch, R  
Liv Bratlund Mæland, B  
Dumpad Brinkemo, P  
Jane Eyre Brontë, C  
DaVincikoden Brown, D 2 
Sex and the City Bushnell, C  
Dyk i Cann, K  
Under ytan Cann, K  
Dockmakaren Connelly, M  
Kom igen Peter! Cras, B-Å  
Sagan om Belgarion Eddings, D  
Den osynliga flickan Ellis, D 5 
Parvanas vandring Ellis, D  
Eldfångaren Evans, N  
Bridget Jones dagbok Fielding, H  
Tusen små bitar Frey, J  
Ett ufo gör entré Gardell, J  
En komikers uppväxt Gardell, J 2 
I minnets korridor George, E  
Flugornas herre Golding, W  
Ondskan Guillou, J 22 
Två nötcreme och en moviebox Hammar, F  
Vackra barn Hayde, T 2 
Tunnel i skyn Heinlein, R.A  
Mitt okända hemland Holmström, S  
Fever Pitch Hornby, N  
Berts dagbok Jacobsson, A & Olsson, S 2 
Bert Jacobsson, A & Olsson, S  
Wheel of time Jordan, R  
Sandor slash Ida Kadefors, S 11 
Ann skriver om Tony Karlman, A  
The far Side-serien Larson, G  
Fantomen på Operan Leroux, G  
Sagan om den lilla farbrorn Lindgren, B  
Åshöjdens BK  Lundgren, M   
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Titel Författare Antal 
Wallander-serien Mankell, H  
Gömda  Marklund, L 2 
Kensukes rike Morpurgo, M  
Skulden Möller, C  
Populärmusik från Vittula Niemi, M  
Kyrkdjävulen Niemi, M 3 
du & du & du Nilsson, P 2 
Ett annat sätt att vara ung Nilsson, P  
Sjutton Nilsson, P  
Ön i Fågelgatan Orlev, U  
1984 Orwell, G  
Djurfarmen Orwell, G  
Pojken som kallades Det Pelzer, D 4 
Glaskupan Plath, S  
Jag saknar dig, jag saknar dig! Pohl, P  
Gudfadern Puzo, M  
Vi lever! Read, P.P  
Harry Potter-böckerna Rowling, J. K. 2 
Ett hål om dagen Sachar, L  
Seinologi Seinfeld, J  
Shakespeares pjäser Shakespeare, W  
Inte som andra döttrar Spungen, D  
Möss och människor Steinbeck, J 3 
Skattkammarön Stevenson, L  
Kallt som i graven Swindells, R  
Parfymen  Süskind, P 2 
Pianisten Szpilman, W  
Framtidens paradis Thomson, C  
Öppet hav,  Thor, A  
Havets djup Thor, A  
En ö i havet Thor, A 1 
Näckrosdammen Thor, A  
I taket lyser stjärnorna Thydell, J 3 
Älskade Mikael Tiainen, M-L  
Sagan om ringen-serien Tolkien, J.R.R. 12 
Vinterviken Wahl, M 2 
Flickan och skulden Wennstam, K  
Kill Wahl, M  
 Endast författare angiven  
 Duncan, D  
 Goodkin, T  
 Lindgren, A  
 Williams, T  

 


