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Abstract 
 

The ambition with this study was to investigate and ex-

pand our understanding of if and in that case how fiction 

influences students in developing their own identity and 

their views of others. We were also interested in examine 

how students choose the fictional text that they read, what 

influence them in the reading itself and what signification 

the subject of Swedish has and consequently the teachers 

of Swedish signification for students fictional reading. The 

result of the study showed that fiction does have a signifi-

cant role in the development of students own identity and 

personal positions and views on other people. Furthermore 

did the students that took part in the study express that 

they had problems in finding suitable fiction and found 

themselves between childhood and adulthood. The study 

showed that the responsibility of the subject of Swedish is 

significant and the teachers’ aim should be to create good 

traditions of fictional reading. The students also stressed 

that they thought that discussing and analysing fiction was 

beneficial.  

  

Nyckelord: läsning, självbild, skönlitteratur och svensk-

ämnet  
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1 Inledning  

 

Låna mig dina ögon, så får du låna mina' 

sa en dag den nya grannen, och vi lånade varandras ögon. 

Med de nya ögonen kunde vi se in i varandras världar 

och få kunskap och insikt om varandra. 

Och våra världar vidgades, och fick helt nya färger 

 (Volker 2003). 

 

John Locke menade en gång att människan föds som ett tomt blad och att livet och dess erfa-

renheter fyller på detta blad i takt med att man växer och utvecklas. Man ser allting med de 

ögon som man är van vid och det man har förståelse för. Man ser inte världen genom andras 

ögon även om det ibland skulle behövas. För att få en djupare förståelse för andra och för sig 

själv måste man knyta samman, samla intryck, få erfarenheter och ta ställning för att veta vem 

man är och vill bli för att kunna skapa en egen identitet.  

 

Lärarnas riksförbund (LR) har genomfört en undersökning som tydligt visar att de som har en 

mer tolerant inställning till världen och respekterar andra människors värde är de elever som 

läser skönlitteratur regelbundet. Rapporten visar också att drygt 20 procent av de elever som 

inte läser skönlitterära böcker anser att människor inte är lika värda. Det framgår dessutom av 

rapporten att knappt 50 procent av lärarna använder sig av skönlitteratur som en del av under-

visningen för att påverka elevers attityder och inställningar (LR 2006). 

 

Forskningen som presenteras kommer att beröra skönlitteratur samt svenskämnets roll i an-

vändningen av detta. Vi som skrev denna uppsats och följaktligen utförde studien var vid 

skrivtillfället i slutförandet av vår lärarutbildning med inriktningarna svenska och engelska. 

Intresset av att läsa skönlitteratur är stort hos oss eftersom vi växte upp i en kultur där språk-

utveckling åberopades och skönlitteraturen fanns som ett naturligt inslag. Vi upplevde när vi 

växte upp (på 80-talet) att de flesta föräldrar uppmuntrade sina barn att läsa och utveckla ett 

språk. Givetvis fanns det de som inte växte upp med dessa förutsättningar, men av allt att 

döma har skönlitteraturen haft en stor roll i Sverige under de senaste decennierna. Kulturför-

ändringarna har helt enkelt bidragit till att skolan ser annorlunda ut i dag än vad den gjorde för 

20 till 30 år sedan. 
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Inspirationen till denna uppsats uppstod genom att dagens samhälle är ett massmediesamhälle. 

Massmedia är inte bara media utan bokstavligen massmedia, media för massan, anpassat för 

alla. Från TV-kanaler, reklam och Internet strömmar mängder med information, och ungdo-

mar måste ha redskap för att kunna sovra bland denna information. Thomas Ziehe menar att 

detta informationsflöde påverkar individens identitetsutveckling och han använder uttrycket 

överhettning av subjektiviteten (Nørgaard I Gytz Olesen & Møller Pedersen red. 2004). Det 

kan enkelt konstateras att det krävs mycket kunskap för att kunna sovra bland all den informa-

tion som individer blir utsatta för dagligen, och skönlitteraturen får maka på sig för att andra 

starkare medier tar plats. Enligt rapporten Medieutveckling 2006 används cirka sex timmar om 

dygnet till mediekonsumtion och endast 21 minuter av den tiden läses skönlitteratur (Radio- 

och TV-verket 2006). 

 

Den allmänna uppfattningen är att ungdomar inte läser skönlitteratur och detta bekräftas av 

bland annat Statistiska Centralbyrån som presenterar siffror på att läsningen minskar och sär-

skilt mycket i åldrarna 16 till 24 år (www.scb.se). Motioner skickas till riksdagen om att bib-

liotekslånen minskar, att bokens status måste höjas och att det behövs en nationell strategi för 

läsningen (Nylander m.fl. 2005/06). 

 

Studien nedan presenterar en rad olika teorier om att läsning gynnar identitetsutvecklingen 

och då bland annat Louise Rosenblatts teori som bygger på att ungdomar läser skönlitteratur 

för att förstå världen och relationen till sig själva. Det är inte en tillfredsställande tanke att 

tänka på vad som händer om ungdomar läser allt mindre. Det minskade läsandet kan ha för-

ödande konsekvenser för samhället. Kommer det i takt med att Sverige blir mer mångkultu-

rellt att växa upp människor som har en mindre tolerant syn på sina medmänniskor eller män-

niskor som på något sätt skiljer sig från mängden?  

 

 

1.1 Avgränsning 
 

Undersökningen i denna empiriska uppsats avsåg framförallt läsning av skönlitterära texter 

och till största delen fokuserades bokläsning. Vi valde att fokusera på svenskundervisningen 

eftersom att den utgör en av våra två specialiseringar inom lärarutbildningen. Genomförandet 

av intervjuerna skedde med elever ur årskurs nio, och förhoppningen var att eleverna vid den 

åldern besitter såväl litterära som allmänna erfarenheter. Framförallt fokuserades läsning sett 

http://www.scb.se/
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ur elevers perspektiv och vad de ansåg att de kan tillägna sig genom skönlitterär läsning. Ef-

tersom vi vid våra verksamhetsförlagda utbildningar fått ta del av lärares perspektiv på 

svenskämnet kändes elevperspektivet som en naturlig infallsvinkel för att ge oss en bred för-

förståelse och kunna ta ställning till vilket förhållningssätt vi ska ha till skönlitteratur. Vid de 

få tillfällen då könsaspekten diskuterades ansåg vi det vara relevant i sammanhanget, men för 

övrigt behandlades forskningen utifrån ett icke genusrelaterat perspektiv.  

 

Ambitionen med vår empiriska studie var att belysa de effekter som skönlitteratur kan ha på 

elever samt skapa en djupare förståelse för skönlitteraturens påverkan på elevers självbild 

både i förhållande till sig själva och till andra. Den empiriska studien innehåller därför följan-

de: En kvalitativ studie gjord med fyra elever ur årskurs nio, en litteraturgenomgång med 

forskning om bland annat receptionsteorier, medias påverkan på ungdomar, identitetsläsning 

samt utvalda rapporter och statistik om läsning.  

 

Vår studie byggde dessutom på ett antagande om att skönlitteratur inte används i tillräcklig 

utsträckning i undervisningen. Vi var därför angelägna om att hitta vårt förhållningssätt till 

skönlitteratur, hitta belägg för dess positiva effekter och således hur vi kan använda den i vår 

undervisning. Målet med studien var också att denna uppsats kunde locka praktiserande lärare 

till läsning (i dubbel bemärkelse) och förhoppningsvis inspireras till mer användning av skön-

litteratur i undervisningen. Vidare har allt som skrivits eller undersökts i denna uppsats förfat-

tats och utförts av båda författarna.  

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Studiens syfte var att få en djupare förståelse för skönlitteraturens påverkan på självbilden hos 

elever i förhållande till sig själva och till andra. Följande frågeställningar låg därför till grund 

för studien: 

 

 Hur väljer eleverna skönlitterära texter?  

 Vad påverkar eleverna i själva läsningen?  

 Vilken betydelse har svenskämnet för skönlitterär läsning? 
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2 Bakgrund 

 
Nedan följer ett avsnitt som beskriver bland annat utvald forskning genomförd inom det om-

råde vår studie behandlar. Anledningen till placeringen av avsnittet är att vi anser att läsaren 

inledningsvis bör ta del av tidigare utförd forskning då den utgör bakgrunden till vår studie. 

 

 

2.1 Tidigare forskning 

 
Detta avsnitt innehåller ett urval av tidigare forskning, rapporter och statistik samt klargöran-

den av ett antal begrepp vilka vi anser är betydelsefulla för studiens syfte.  

 

 
2.1.1 Skönlitteratur  

 

I Litteraturens historia i världen skriver Bengt Olsson och Ingemar Algulin att ordet litteratur 

härstammar från det latinska ordet litteratura, vilket betyder bokstavsskrift. Litteratur innefat-

tar enligt Olsson och Algulin prosa, poesi och dramatik (Olsson & Algulin 2005:11).  

 

Nationalencyklopedin (NE) förklarar skillnaden mellan begreppet litteratur och skönlitteratur 

och menar att skönlitteratur innefattar bland annat poesi, dramatik och fiktionsprosa. Littera-

tur är därmed ett vidare begrepp som inbegriper kategorier som exempelvis skönlitteratur, 

facklitteratur och kurslitteratur. NE klarlägger att litteratur avser skrivna eller tryckta produk-

ter (www.ne.se 2007-05-11).  

 

2.1.1.1 Skönlitteraturen i svenskämnet i ett historiskt perspektiv 

Med anledning av den didaktiska anknytningen ansågs svenskundervisning i ett historiskt 

perspektiv vara en väsentlig del av denna studie, och därför kommer delar av Per Olov Sved-

ners forskning att presenteras. Även Lars-Göran Malmgren tar upp detta ämne och hänvisar i 

flera fall till Svedner och hans forskning. Med anledning av ämnet i denna empiriska studie 

kommer fokus att ligga främst på skönlitteraturen. Nedan diskuteras huvudsakligen svensk-

ämnet i grundskolan eller liknade form, men där det ansågs väsentligt berörs även gymnasiet.  

         

http://www.ne.se/
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Svedner skriver i sin bok Svenskämnet & svenskundervisningen att i början av 1800-talet fick 

modersmålet en egen plats i undervisningen i skolan. Litteratur var då i huvudsak underlag för 

högläsnings- och grammatikövningar. Studier i modersmålet eftersträvades för att det skulle 

bidra till en starkare kärlek till fosterlandet. Svedner beskriver vidare att skolplikten infördes 

1842, och i och med den grundlades folkskolan. Vidare utvecklades ett annat arv, vilket var 

kyrkans katekesundervisning. Eleverna fick lära sig texter med religiöst och moraliskt innehåll 

utantill, vilket de skulle påverkas av och tillgodogöra sig. Utöver religiösa och moraliska tex-

ter kom Folkskolans läsebok som hade både ett fostrings- och kunskapsförmedlande syfte 

(Svedner 1999:26f). 

          

I början av 1900-talet var anvisningarna om litteraturläsning mycket kortfattat formulerade i 

kursplanerna. Fokus i undervisningen låg främst på att förmedla kunskaper genom litteratu-

ren, men det fanns fortfarande tydliga traditionella fostringsambitioner synliga i kursplanerna. 

Vidare skriver Svedner att det 1928 kom ett tillägg till kunskaps- och fostringsaspekten av 

modersmålsämnet. I kursplanen betonades det att undervisningen skulle väcka ett intresse för 

läsning hos eleverna (Svedner 1999:28f). Denna ambition styrktes även av kommande kurs-

plan för försöksskolan (föregångaren till enhets- och grundskolan) 1955 varur Svedner citerar 

följande:  

 

Litteraturläsningen både i och utanför skolan bör inrikta elevernas intresse 

på värdefulla böcker, som kan främja personlighetsutvecklingen och ge till-

fälle till samtal om sådant som är väsentligt för unga människor. Den bör 

också sikta till att bibringa eleverna goda läsvanor och motverka de lockel-

ser, som en del lättillgänglig och smakförsämrande litteratur ofta utövar 

 

                                                                                                                        (Svedner 1999:29). 

 

 

Även i 1965 års anvisningar för gymnasieskolan (Lgy 65) finns en medvetenhet gällande tan-

kens utveckling och det står bland annat att syftet med litteraturläsning är att ”vidga och för-

djupa kännedomen om olika miljöer, människor och problem”. Svedner påpekar att från och 

med Lgy 65 är litteraturläsning även till för att ge kunskap genom litteratur och inte endast för 

att ge kunskap om litteratur (Svedner 1999:29).  

 

Svenskämnets historia och skönlitteraturens roll diskuterar även Malmgren i sin bok Svensk-

undervisning i grundskolan. Han skriver att svenskämnet tidigare var uppdelat i två delar: 

språklära och litteraturhistoria, men att det under sjuttiotalet uppstod debatt angående indel-
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ningen. Fler områden ville ta plats inom svenskämnet såsom massmediekunskap, Tv- och 

filmkunskap, reklamanalys, praktiskt skrivande med mera. Detta bidrog till att den tidigare 

indelningen splittrades och att svenskämnet växte sig större. Svenskämnet genomgick därför 

en kris och många eftersträvade en helhetssyn på ämnet, och detta är enligt Malmgren en de-

batt som fortfarande pågår (Malmgren 1996:54ff).       

 

 

2.1.1.2 Skönlitteratur för barn och ungdomar 

 

Redogörelsen nedan bygger på universitetslektorn Birgitta Svenssons föreläsningar om barn- 

och ungdomslitteratur samt litteraturprofessorn och docenten Maria Nikolajevas och forskaren 

Maria Ulfgards undersökningar kring ämnet.  

 

Svensson beskriver att de första flick- och pojkböckerna hade för avsikt att förmedla religiösa 

och moraliska budskap. Vidare förklarar Svensson att under början av 1600-talet användes 

även berättelser ur bibeln för att förmedla sensmoral till barn och ungdomar, och dessa berät-

telser var riktade till både flickor och pojkar. Först därefter anpassades berättelserna till barn 

och deras förmåga. Svensson understryker att det var endast överklassen som hade tillgång till 

litteratur och att texterna innehöll en stark moralisk anda samt var religiösa. Religion fick se-

dermera en mindre plats i litteraturen samtidigt som den moraliska och fostrande förmedling-

en i berättelserna ökade. Under 1800-talet skrevs muntlig litteratur som rim och ramsor samt 

sagor ned i bokform, och barn ansågs nu som fantasirika och inte som kopior av vuxna som 

tidigare ansetts. Litteraturen bestod dessutom av dygdeberättelser som skrevs för att ha en 

moralisk inverkan på barn och ungdomar. Enligt Svensson uppstod det en debatt kring peda-

gogiken och om vad unga människor borde läsa, och litteraturen blev vidare mer tillgänglig 

för alla samhällsklasser. Litteraturen frångick det dessförinnan moraliska syftet och övergick 

till en mer realistisk inriktning där bland annat social misär skildrades för första gången 

(Svensson 2006-01-18:muntl. föreläsning). 

 

Nikolajevas forskning överensstämmer i sak med Svenssons utsago om barn- och ungdoms-

bokens uppfostrande och moraliska syfte i historien. Nikolajeva skriver att berättelser började 

fungera som barnlitteratur först efter 1700-talet. Vidare skriver hon att barnlitteratur använts 

flitigare än annan litteratur i undervisnings- och socialiseringssyfte. Nikolajeva beskriver att 
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ungdomsboken började skrivas i början på 1900-talet och att den i Sverige växte fram under 

1950-talet (Nikolajeva 2004:15ff).  

 

Även Ulfgard har i sin avhandling För att bli kvinna och av lust studerat ungdomsbokens hi-

storia och kommenterar i sin forskning att ungdomsbokens betydelse i Sverige expanderade i 

och med 1969 års läroplan då svenskämnet blev enhetligt (Ulfgard 2002:57). Ulfgard tar även 

upp att i många fall väljs ungdomsböcker bort och ungdomar går direkt från att läsa barn-

böcker till att läsa skönlitteratur skriven för vuxna (Ulfgard 2002:72). 

 

 

2.1.1.3 Skönlitteratur som värdegrund 

Värdegrunden är något som det talas mycket om i skolan idag. Lärare och skolledare talar om 

värdegrundsarbete med eleverna. Nedan följer därför en kort introduktion och förklaring om 

vad värdegrund är. 

Kennert Orlenius skriver i boken Värdegrunden - finns den? att ”värdegrunden enligt läropla-

nerna utgör fundamentet för all verksamhet i skola och förskola” (Orlenius 2002:13). Han 

förklarar vidare begreppet värdegrund och menar att värdegrunden bygger på bland annat 

normer som värderingar och attityder samt kultur- och demokratifrågor. Orlenius menar att 

målen för värdegrunden i de olika styrdokumenten är tydliga, men vad värdegrunden egentli-

gen innehåller varierar kraftigt och bidrar till oenighet. Enligt Orlenius innehåller styrdoku-

menten mål som uppmanar skolan att uppfostra eleverna i enlighet med värdegrunden. Sko-

lans arbete med värdegrunden blir således en riktlinje för hur skolan arbetar med elevers upp-

fostran (Orlenius 2002:passim). 

 

 
2.1.1.4 Skönlitteratur i undervisningen 

 

I avsnittet nedan diskuteras skönlitterär läsning och hur lärare kan arbeta med det i undervis-

ningen. Utvald forskning inom området utförd av Claes-Göran Holmberg & Anders Ohlsson, 

forskaren och pedagogen Jan Thavenius, läraren och författaren Aidan Chambers, Gunilla 

Molloy och Jack Thomson kommer att presenteras. 
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I boken Klassbildning och folkuppfostran skriver Thavenius att skolan har bidragit till att 

åstadkomma och förmedla positiva vanor och attityder kring skönlitterär läsning. Skönlittera-

turen har på så sätt gett eleverna en bild av vad som är viktigt, om historien och om vårt sam-

hälle (Thavenius 1991:38).  

 

Chambers berättar i sin bok Böcker inom oss om boksamtal och hur dessa kan lära barn att på 

ett bra sätt samtala om böcker (Chambers 1993:9). Chambers berättar att allt börjar med ett 

val när det gäller boksamtal och menar: ”innan vi kan prata om en bok måste vi ha läst den; 

innan vi kan läsa en bok måste vi välja en bok att läsa”. Han beskriver vidare att just detta val 

är mycket viktigt eftersom texten avgör förutsättningarna för samtalet ”vilket ämne, idéer 

språk och bilder, minnen som väcks” (Chambers 1993:78f). Han understryker att valet av lit-

teratur inte får ske slumpmässigt och att läsning påverkar läsarens perspektiv på omvärlden. 

Chambers tror på ”läsandet som helhet” vilket innefattar mer än bara stunden då en text läses 

och han tror att samtal om text är en grundläggande del i människans liv. Dessa samtal bidrar 

till att elever kan uttrycka sig om annat i livet (Chambers 1993:10). Chambers påtalar även 

vikten av omläsning av en text och detta för att få ut så mycket som möjligt av innehållet 

(Chambers 1993:95ff). Chambers tar upp dilemmat att läsning på fritiden ofta får stå som 

symbol för läxläsning, vilket innebär att läsning blir en plikt. Plikten gör att nöjet av läsningen 

delvis eller helt försvinner. Han betonar dock att det är enformig och ständigt återkommande 

hemläsning som vållar en sådan inställning hos eleverna och att läraren inte ska vara rädd för 

att ge eleverna läsning i läxa emellanåt (Chambers 1993:94). 

 

Holmberg och Ohlsson diskuterar i Epikanalys tolkningens och analysens betydelse för läsa-

ren. De påstår att vägen till en djupare förståelse av en text inte sällan går via en studie av hur 

texten är konstruerad. Genom att ta reda på vad en text betyder kan läsaren få en djupare för-

ståelse av texten. Holmberg och Ohlsson framhäver även att varje tolkning är ett resultat av 

den individuella läsarens analys, vilken påverkas av läsarens intellektuella och litterära bak-

grund (Holmberg & Ohlsson 1999:8f).  

 

I Molloys undersökning Reflekterande läsning och skrivning lyfter Molloy fram vikten av 

dialog kring gemensam text samt svensklärarens dilemma att hitta ett gemensamt tema för att 

ha möjlighet att ha litteratursamtal med eleverna. Hennes undersökning styrkte detta dilemma. 

Molloy påstår vidare att flickorna i hennes undersökning redan format en diskurs eftersom de 

läser skönlitteratur på fritiden och är vana att tala med varandra om texterna. Hon påpekar 
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därför att läraren kan gå in i den redan existerande diskursen och vidareutveckla samtalet ge-

nom att berika den med nya perspektiv och begrepp (Molloy 2000:15ff). Molloy framhåller 

således att en lärare inte kan nöja sig med att låta sina elever läsa utan att ge texten eftertanke 

och hänvisar till kursplanen i svenska och dess mål:  

 

Elever skall vänja sig vid och stimuleras till att självständigt tänka och ta 

ställning i arbetet med litteraturen och andra texter /---/ att eleverna i samtal 

med andra kan uttrycka de tankar och känslor som litteraturen väcker  

 

                                                                                                                         (Molloy 2000:63). 

  
Enligt Molloy innebär detta att läraren måste låta eleverna träna sin förmåga att reflektera 

över text och analysera den. Vidare skriver Molloy att många lärarkandidater påpekat att de 

inte kommer att låta sina elever göra textanalyser eftersom de själva har så dåliga erfarenheter 

av det. Hon ifrågasätter om detta kanske beror på gymnasiets traditionella form av textanalys, 

där texten sätts i centrum och elevernas egna erfarenheter och synpunkter åsidosätts. Molloy 

kommenterar dessutom vikten av att man som lärare bör vara införstådd med att varje elev 

tolkar en text på sitt sätt och att varje elevs åsikt är viktig och betydelsefull (Molloy 

2000:63ff). 

 

Thomson skriver i sin bok Understanding Teenager’s reading om att samtala om skönlittera-

tur i grupp. Han menar att det är viktigt att läsare blir medvetna om sina reaktioner på det läs-

ta, och att läsningen klargör lika mycket om dem själva som om texterna, och att det därför är 

viktigt att tänka över sin egen reflektion. Detta leder, enligt Thomson, till en djupare förståel-

se både för texten och för dem själva (Thomson 1990:343). 

 

 

2.1.2 Samhällets påverkan på läsning 

 

Det är omöjligt att genomföra en studie av detta slag utan att involvera samhället och dess 

påverkan på individens utveckling. Det kulturella perspektivet blir därför en naturlig del av 

studien.  
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2.1.2.1 Ett kulturellt perspektiv 

 

Nedan beskrivs begreppet kultur kort och kulturens anknytning till skolan. Utvald forskning 

av Jan Thavenius, sociologerna Anthony Giddens och Pierre Bourdieu presenteras samt arti-

keln Multicultural Cinderella.  

 

Giddens skriver i boken Sociologi att kultur innefattar de värderingar som människor ur en 

viss grupp äger, de normer de följer och det som de producerar. De har samma abstrakta ideal 

och bestämda principer, normer och regler som är självklara att rätta sig efter. 

 

Kultur innebär detsamma som den livsstil som medlemmarna i ett samhälle i 

en grupp uppvisar. Det inbegriper konst och litteratur men också klädsel, 

sedvänjor, värderingar och normer samt religiösa ceremonier 

 

                                                                                                                        (Giddens 1998:65). 

 

Bourdieu diskuterar även han kulturbegreppet och hänvisar till sin kultursociologiska teori La 

distinction. Critique sociale de jugement och begreppet Habitus (vana). Med det menar han 

att habitus består av omedvetna kognitiva och mentala strukturer och att läsaren tolkar den 

värld hon lever i utifrån dessa strukturer. Läsaren är således styrd av habitus eftersom det på-

verkar handlandet och uppträdandet i olika situationer. Habitus grundar sig på läsarens bak-

grund som bland annat innefattar sociala och kulturella faktorer, språk, kroppshållning, utse-

ende och litteratur. I sin teori framhåller Bourdieu att läsaren rör sig i olika rum: det sociala 

rummet som innefattar ekonomi, yrke och egendom samt livsstilarnas rum som innefattar 

livsstil, matvanor och litterära preferenser. Läsarens ställning i det ena rummet påverkar ställ-

ningen i det andra rummet (Bourdieu 1986:291ff).   

 

I boken Skolan och de kulturella förändringarna använder sig Thavenius bland annat av be-

greppet kulturell homogenitet. Han menar att skolan har använts för att skapa ”en enhetlig 

kvalitetskultur bestående av ett urval av estetiska och intellektuella verk, en majoritetskultur 

som de flesta av oss skulle tillhöra” (Thavenius I Andersson, Persson & Thavenius 1999:159). 

Thavenius ställer sig kritisk till detta och anser att skolan har i uppgift att föra en dialog om 

olika värderingar, kulturer, normer och världsbilder. ”Skolan ska vara öppen för skilda upp-

fattningar och uppmuntra att de framförs”. Thavenius framhåller att läroplanerna är på rätt 

väg med sina anvisningar, men han hänvisar samtidigt till att samhället är mångkulturellt och 

för att möta detta måste läroplanerna välja en strategi som leder till en mer demokratisk och 

heterogen kultur (Thavenius I Andersson, Persson & Thavenius red. 1999:154f). 
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I artikeln Multicultural Cinderella: This is fun work! beskrivs hur en skola i USA genomgått 

ett projekt för att ta reda på om barn genom att läsa och diskutera mångkulturell litteratur kan 

öka sina perspektiv och sin förståelse för andra människor. Bakgrunden till projektet är att 

skolorna i USA blir mer och mer mångkulturella. Projektet utförs genom att man låter elever-

na på en skola läsa och diskutera olika variationer av Askungen. Eleverna får också spela roll-

spel, smaka på mat och prova kläder från olika kulturer och studera olika länders geografi. 

Utöver detta får även eleverna dela med sig av sin egen bakgrund och kultur. Projektet resul-

terade i att de ökade sin förståelse för andras och sin egen kultur. Det framkom i intervjuer 

med eleverna och personalen att alla var intresserade av att fortsätta projektet. Eleverna berät-

tade att de ville läsa mer skönlitteratur och att de även kände sig mer uppskattade och vågade 

mer (Alexander 2006).  

 

 

2.1.2.2 Ett medialt perspektiv 

Vår studie undersöker främst elever och deras förhållande till skönlitteratur. Emellertid är det 

oundvikligt att inte involvera det moderna samhället och hur det kan prägla den individuella 

utvecklingen. Nedan följer därför en redogörelse för några av de faktorer som sägs inverka på 

en individs identitetsutveckling, och begrepp såsom postmodernism och media kommer att 

inkluderas. Redogörelserna är tagna ur forskning av Magnus Persson, Thomas Ziehe och Jes-

per Falkheimer. 

Persson tar i sin avhandling Kampen om högt och lågt upp begreppet postmodernism och me-

nar att någon enhetlig begreppsförklaring inte finns. Idag kan allt vara postmodernt. Persson 

uppger att ”det tycks finnas en relativ konsensus bland fältets debattörer om att postmoder-

nismen innebär ett friare eller öppnare sätt att förhålla sig till frågor om kulturella hierarkier” 

(Persson 2002:51). 

Britta Nørgaard skriver i boken Pedagogik i ett sociologiskt perspektiv om ungdomskultur-

forskaren Thomas Ziehes forskning. Enligt Nørgaard anser Ziehe att ungdomar idag har värl-

den mer tillgänglig än förr. Detta innebär att ungdomar har fler val än någonsin att ta ställning 

till såsom utbildning, livsstil och fritidsintressen. Genom TV-kanaler, reklam och Internet 

strömmar mängder med information, och ungdomar måste ha redskap för att kunna sovra 

bland denna information. Nørgaard skriver vidare att Ziehe menar att detta informationsflöde 
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påverkar individens identitetsutveckling och han använder uttrycket överhettning av subjekti-

viteten (Nørgaard I Gytz Olesen & Møller Pedersen red. 2004:207f). 

Falkheimer skriver i sin bok Medier och kommunikation att synen på kommunikation är för-

änderlig. Falkenheimer menar därmed att det skett mycket stora förändringar inom området 

det sista decenniet. Han diskuterar vidare begreppet medialisering av samhället, vilket han 

menar innebär att mediekommunikationen har fått en större och tilltagande betydelse i sam-

hället, för organisationer och individer. Falkenheimer omtalar att just mediekommunikation 

genomsyrar oss och vårt samhälle dygnet runt (Falkenheimer 2001:24).  

 

 

2.1.3 Hur läsare möter text  

 

Nedan följer en redogörelse över en del av forskningen om receptionsteorier: hur läsare till-

ägnar sig en text. Den forskning som presenteras och som är relevant för vår studie beskrivs 

eller har utförts av Martin McQuillan, Louise Rosenblatt, Charles Sarland, Kathleen McCor-

mick, Jonathan Culler och litteraturprofessorn Judith A. Langer.  

 

McQuillan skriver i Introducing Literary Theory om Reader-response teorin och menar att 

teorin frångår tidigare tankar om att texten står för sig själv och i centrum för sig själv. I en-

lighet med Reader-response teorin står istället läsaren i centrum och resultatet av läsningen 

beror på förhållandet mellan läsare och text. Huvudtanken är att läsning av text framkallar en 

process och därför utmynnar inte läsningen i ett resultat utan blir istället i ett händelseförlopp. 

Alla får egna erfarenheter från en text och läsaren skapar följaktligen innehållet i texten. En-

ligt Reader-response teorin framgår det att det inte finns någon felaktig eller korrekt tolkning 

av en text, och att alla tolkningar är lika relevanta (McQuillan I Wolfreys red. 2001:kap 5). 

 

Rosenblatt påstår i sin forskning att läsning är en dynamisk process. Hon menar att litteratur-

läsning i undervisningssammanhang är till för att skapa ett samspel transaktion mellan text 

och läsare som är givande. Rosenblatt skriver att den fulla förståelsen varken finns i texten 

eller hos läsaren utan i samspelet mellan text och läsare. Läsning är en unik och föränderlig 

akt som aldrig ser likadan ut från gång till gång. Hon diskuterar transaktionsbegreppet och 

vill med det betona den centrala roll som både läsaren och texten har för förståelsen av texten. 

Med detta begrepp har Rosenblatt frångått tidigare föreställningar om att läsning är en interak-
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tion med på förhand bestämda aspekter som influerar varandra. Hon kom fram till att interak-

tion var en alltför mekanisk process för att beskriva läsning. Rosenblatt förklarar mötet mellan 

text och läsare som en ömsesidig fram- och tillbakarörelse där textens värld och läsarens värld 

tränger in i varandra, och i detta händelseförlopp skapas meningen av texten (Rosenblatt 

2002:35ff).  

 

Langers forskning har inspirerats av Rosenblatt och hennes teorier, och Langer talar om byg-

gandet av föreställningsvärldar i interaktionen mellan läsare och text. Langer menar att läsare 

skapar föreställningsvärldar när de upplever litteratur och att dessa växer fram under läsandets 

gång och i sökandet efter mening. Föreställningsvärldarna ter sig olika för alla individer bero-

ende på egna erfarenheter, idéer, bilder, frågor, förväntningar, argument och litterär repertoar. 

Föreställningsvärldarna är i ständig förändring eller är benägna till förändring. Förändringarna 

av föreställningsvärldarna är ofta omedelbara och sker under läsandet av en text (Langer 

1995:144f). Langer menar följande: 

 

Literature makes us better thinkers. It moves us to see the multi-sidedness of 

situations and therefore expands the breadth of our own visions, moving us 

toward dreams and solutions we might not otherwise have imagined. It af-

fects how we go about learning in academic situations, how we solve prob-

lems at work and at home. And it moves us to consider our interconnected-

ness with others and intrinsic pluralism of meaning; it helps us become 

more human 
 

                                                                                                                        (Langer 1995:145).  

 

Langer beskriver vidare att läsare genomgår olika faser i mötet med text och bygger därmed 

upp sina egna föreställningsvärldar. Faserna är inte linjära utan kan upprepa sig under läs-

ningens gång, dyka upp i en senare diskussion eller när läsaren i efterhand skriver om texten 

och reflekterar över den. Innehållet i varje fas varierar beroende på läsarens egna erfarenheter 

och förväntningar i transaktion med en specifik text (Langer 1995:9-23).  

 

En forskare som också gjort studier om skönlitterär läsning är McCormick. McCormicks 

grundläggande antaganden är den litterära repertoar samt den allmänna repertoar som varje 

läsare och text äger. Med allmän repertoar i texten menar hon de perspektiv som finns i tex-

ten, inställningar till moraliska värderingar och sociala ställningstaganden. Läsares allmänna 

repertoarer innefattar värderingar, antaganden och förväntningar som emellertid förändras 

genom läsandet av en text. Av dessa värderingar är en del omedvetna och framkommer först 
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när läsaren möter något som skiljer sig från dennes egen uppfattning. Eftersom läsares all-

männa repertoarer skiljer sig åt tolkar de också text olika. Den litterära repertoaren har också 

betydelse och McCormick menar att textens litterära repertoar är uppbyggd av de litterära 

överenskommelser och formella strategier den följer. Läsarens litterära repertoar bygger på 

egna kunskaper och föreställningar om litteratur. Dessa uppstår i tidigare erfarenheter av läs-

ning och synen på läsning samt litteraturens roll i den egna kulturen. McCormicks forskning 

skiljer sig, enligt forskaren själv, inte i sak från Rosenblatts teorier där Rosenblatt hävdar att 

läsning är en händelse som sker mellan en viss person och en viss text under vissa speciella 

omständigheter. Mötet mellan text och läsare blir därför en unik erfarenhet. Vidare menar 

McCormick att för att läsningen ska bli en positiv erfarenhet måste det ske en matchning mel-

lan läsarens och textens repertoarer. Med matchning menar hon att textens utmärkande egen-

skaper måste uppfylla läsarens förväntningar. Om inte förväntningarna uppfylls talar McCor-

mick om mismatching (kolliderande repertoarer) och menar exempelvis att om en text har 

mycket religiös symbolik och läsaren inte kan tyda det uppstår en kollision. Detsamma sker 

om läsaren är van vid att tolka texter realistiskt och då kan det vara svårt att tolka icke-

realistiska texter (McCormick 1994:76-87).  

 

I Young people reading demonstrerar Sarland hur läsare ”hittar” sig i texten och också hur 

texten ”hittar” sig själv i läsaren. I ett exempel skiljer han på detta genom att visa hur elever 

efter att ha läst samma text tolkar texten på olika sätt. I det exemplet han beskriver hittar poj-

karna sig själva i den specifika texten medan flickorna hittar texten i sig själva. Sarland be-

skriver att tolkningen sker utifrån läsarens individuella perspektiv (Sarland 1991:85f). Vidare 

diskuterar Sarland i likhet med McCormick vad som inträffar när en läsare inte hittar sig själv 

i en text.  Han menar att då blir läsningen inte lyckad och hänvisar till Reader-response teorin 

som menar att läsaren måste vara införstådd med textens värld och dess kulturella repertoar 

för att kunna ta till sig det lästa (Sarland 1991:94). 

 

Även litteraturteoretikern Culler diskuterar i The literature in theory den unika läsningen och 

skriver att man kan gå ifrån den vetenskapliga teorin och se den unika läsningen genom ett 

mer vardagligt perspektiv. Det vardagliga perspektivet syftar i hans mening på hur vi tolkar 

utifrån våra egna föreställningar och hypoteser och att tolkning sker helt enkelt utifrån den 

egna teorin (Culler 2007:33ff). 
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2.1.3.1 Identifikationsläsning 

 

Eftersom vi i vår empiriska studie undersöker skönlitteraturens påverkan på elever och deras 

självbild i förhållande till sig själva och andra kommer forskning rörande identitetsläsning att 

presenteras genom Judith A. Langer, Louise Rosenblatt och Lars-Göran Malmgren samt en 

förklaring av begreppet identitet.  

 

Nationalencyklopedins förklaring av begreppet identitet:  

Självbild, medvetenhet om sig själv som en unik individ. Identitet består i 

första hand av medvetenhet om sitt jag, dvs. upplevelsen att vara levande 

(vitalitet), att det finns en skarp gräns till andra (demarkation), att själv be-

stämma över sina tankar och handlingar (aktivitet), att i grunden vara den-

samma trots de förändringar som inträffar under livet (kontinuitet) och att 

bara ha ett jag (integritet). I andra hand består identitet av medvetenhet om 

den egna personligheten, dvs. om innehållet i alla de erfarenheter under livet 

som efter hand format personligheten. Närbesläktad med identiteten är själ-

vet, som är upplevelsen av den egna personen, såväl kroppen som person-

ligheten, i motsats till objekten (andra personer). Identiteten ingår i indivi-

dens jagstyrka, som för sin utveckling är beroende av att uppväxtförhållan-

dena kan skapa trygghet och sätta gränser mot orealistiska krav, så att den 

framväxande identiteten kan bekräftas 

                                                                                                                                    (www.ne.se 2007-05-10).  

 

Langer menar att litteratur är viktig för oss och ofta är vi helt omedvetna om hur den påverkar 

oss. Den ger oss, enligt Langer, förutsättningar att utveckla vår identitet samt våra relationer 

och inställningar till andra människor. Langer anser att genom att läsaren lever sig in i skönlit-

teraturen påverkar och förändrar den vår självbild. Litteraturen bidrar till att läsaren kan se 

tankar och handlingar genom olika perspektiv (Langer 1995:5). 

 

Rosenblatts mest bärande tankar samspelar med Läroplanen för det obligatoriska skolväsen-

det, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) och kursplanen för svenskämnet. Hon menar 

att ungdomar läser litteratur för att förstå sig själva och världen. Enligt Rosenblatts teori kan 

ungdomar ta reda på det de vill veta genom skönlitteraturen. De kan i enlighet med hennes 

teori finna sin relation till världen de lever i, sin relation till andra runt omkring sig och rela-

tionen till sig själva och den egna självbilden genom sitt läsande (Rosenblatt 2002:45ff).  

 

javascript:showArticle('i_sect_id=214926');
http://www.ne.se/
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Maria Ulfgard hänvisar i sin avhandling För att bli kvinna och av lust till Malmgrens bok Den 

konstiga konsten (1986). Ulfgard berättar att Malmgren skriver att texten är knuten till den 

egna identitetsutvecklingen. Eleven ska lära sig att genom litteraturen samla på sig mycket 

upplysningar om andra människors kulturer och deras inställningar till saker och ting. Malm-

gren menar också att för att läsningen ska bli en positiv erfarenhet bör litteraturläsning helst 

innebära någon form av igenkänning (Ulfgard 2002:27). 

 

Langer påstår vidare att läsare ständigt använder sig av objektiva och subjektiva erfarenheter 

och att vi använder dessa för att organisera och plocka ut våra uppfattningar. Dessa erfarenhe-

ter behandlar betydelserna på olika sätt. Enligt Langer är läsarens subjektiva erfarenheter 

grunden för allt tänkande. Hon förklarar att subjektiva erfarenheter om en text är när läsaren 

söker mening inom sig själv och skapar sig nya uppfattningar och idéer. Genom objektiva 

erfarenheter kan läsaren distansera sig från känslor och idéer för att kunna jämföra och under-

söka dem med exempelvis andra tankar, idéer, känslor och handlingar. Detta objektiva tänke-

sätt uppstår när läsaren analyserar och utvärderar en text. Läsaren upplever oftast berättelsen 

som subjektiv verklighet och just berättelsen kräver, gestaltar och är mänsklig vardagserfa-

renhet. I det verkliga livet kan man inte välja ut vissa omständigheter och bortse från andra, 

utan i det verkliga livet spelar det förflutna en roll. Helheten bygger på all erfarenhet. Langer 

hänvisar således till Rosenblatt som beskriver att de objektiva och subjektiva erfarenheterna 

möts med de tillstånd som skapas i mötet med litteratur. Det är då läsaren kan se ur olika per-

spektiv och bli medveten om att det finns olika lösningar. Det är just denna öppenhet som 

bidrar till läsarens fantasi. Langer anser att det är just fantasin som ger läsaren förutsättningar 

för byggandet av den egna identiteten för att få en fullständigare syn på världen, bli mer med-

vetna som medborgare, samt förstå och bli mer eftertänksamma (Langer 1995:6ff).  

 

 

2.1.4 Styrdokumentens samspel med skönlitteraturen 

 

Den didaktiska förankringen i vår studie gör styrdokumenten till ett naturligt inslag. Nedan 

följer en redogörelse för de avsnitt i styrdokumenten som framförallt inbegriper skönlitteratu-

rens roll i undervisningen. Delar av grundskolans kursplan för svenska kommer här att stude-

ras tillsammans med Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fri-

tidshemmet (Lpo 94). Eftersom denna studie fokuserar skönlitterär läsning och dess inverkan 
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på individen kommer främst de delar som direkt berör skönlitteratur att presenteras i följande 

redogörelse.  

 

Skönlitteratur har en stor plats i styrdokumenten för grundskolan. Framförallt ligger traditio-

nen och vikten av skönlitteratur på skolämnet svenska och detta påpekas också frekvent i 

kursplanerna för svenskämnet. Till exempel tar kursplanen upp nedanstående: 

 

Skönlitteratur, film och teater bär en del av kulturarvet och förmedlar kun-

skaper och värderingar. Skolans uppgift är att med utgångspunkt i elevernas 

egna kulturella skapande och med anknytning till deras läs-, film- och tea-

tererfarenheter låta olika upplevelser, åsikter och värderingar mötas. 

Svenskämnet syftar till att stärka elevernas identitet och förståelse för män-

niskor med olika kulturell bakgrund 

                                                                                                 (www.skolverket.se 2007-03-30). 

 

Vidare framhålls det i kursplanen att textens betydelse är stor, och att dagens samhälle ställer 

höga krav på kunskaperna i att kunna dra nytta av, tolka och förstå olika texter. Utvecklingen 

i samhället och det ständiga flödet av information betyder att alla invånare bör ha en bred och 

utvecklad språkförmåga. Kursplanen tar även upp att kultur och språk är förenade och att ge-

nom språket finns det tillgång till landets historia och dess kulturella identitet. Det framgår 

även av kursplanen att man genom språket och skönlitteraturen får tillgång till den mångkul-

tur som vårt samhälle är färgat av. I de 14 strävansmål som kursplanen framhåller spelar 

skönlitteraturen en stor roll i omkring hälften av dem. Undervisningen i svenska ska eftersträ-

va att eleven:  

Utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna lä-

ser på egen hand och av eget intresse, – utvecklar sin förmåga att läsa, för-

stå, tolka och uppleva texter av olika slag och att anpassa läsningen och ar-

betet med texten till dess syfte och karaktär, – får möjlighet att förstå kultu-

rell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider 

och i skilda former från Sverige, Norden och andra delar av världen, – till-

ägnar sig kunskaper om det svenska språket, dess ständigt pågående utveck-

ling, dess uppbyggnad, ursprung och historia samt utvecklar förståelse för 

varför människor skriver och talar olika, /---/stimuleras till eget skapande 

och till eget sökande efter meningsfull läsning samt till att ta aktiv del i kul-

turutbudet,  – förvärvar insikt i hur lärande går till och reflekterar över sin 

egen utveckling och lär sig att både på egen hand och tillsammans med 

andra använda erfarenheter, tänkande och språkliga färdigheter för att bilda 

och befästa kunskaper  

                                                                                                 (www.skolverket.se 2007-03-30).  

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
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Skolan har ett ansvar eftersom det i skollagen även står följande:  

 

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna för-

ankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. Människoli-

vets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika vär-

de, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och ut-

satta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. I överensstäm-

melse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk hu-

manism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, to-

lerans och ansvarstagande 
 

                                                                                                               (Lärarförbundet 2001:9).  

 

Vidare följer nedanstående uppmaningar till personalen inom grundskolan under skolans upp-

drag: 

 

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta 

kunskaper. I samarbete med hemmen skall skolan främja elevernas utveck-

ling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar (1 kap. 2 §). 

Skolan skall präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Ut-

bildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och ut-

veckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en genera-

tion till nästa. Skolan skall därvid vara ett stöd för familjerna i deras ansvar 

för barnens fostran och utveckling  
 

                                                                                                             (Lärarförbundet 2001:11).                                              

 

 

2.1.5 Rapporter och statistik om skönlitterär läsning 

 

Nedan följer resonemang om rapporter från Lärarnas Riksförbund, om en motion till riksda-

gen samt om statistik från Skolverket, Statistiska Centralbyrån och Radio- och TV-verket som 

berör läsning av skönlitteratur.  

 

2.1.5.1 Om Lärarnas Riksförbunds rapport Läsa för att lära  

 

Lärarnas Riksförbund (LR) presenterade 2005 rapporten Läsa för att lära. I rapporten fram-

ställs resultatet från en kvantitativ undersökning om elevers läsvanor samt resultatet från en 

kvalitativ undersökning av svensklärarnas förutsättningar att arbeta med läsning i skolan. 

Nedan presenteras utvalda resultat, och främst de resultaten som vi anser har direkt anknyt-

ning till vår studie.  
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Delrapport 1 avser en kvantitativ undersökning av Elevers läsvanor gjord med elever i årskur-

serna sju, åtta och nio. I rapporten framkommer det att många av eleverna inte prioriterar läs-

ning, och i jämförelse med andra fritidsintressen kommer läsning på elfte plats. Att vara med 

kompisar, utöva sport och spela dataspel hamnar högst bland elevernas fritidssysselsättningar. 

Vidare framgår det att drygt 50 procent av eleverna läser 1 till 3 böcker om året på fritiden, 16 

procent läser aldrig och 9 procent läser en bok i veckan. Jämförs siffrorna med huruvida ele-

vernas föräldrar har en akademisk utbildning skiljer sig siffrorna endast något. Exempelvis är 

det 18 procent av eleverna med föräldrar som inte har studerat på högskola eller universitet 

som aldrig läser, och i kategorin elever med föräldrar som båda studerat på högskola eller 

universitet är det 10 procent av eleverna som aldrig läser. Antalet elever som läser 1 till 3 

böcker i veckan är cirka 50 procent för båda kategorierna. Vidare visar undersökningen att 63 

procent av eleverna uppger att de läser 1 till 3 böcker om året i skolan och 18 procent som 

uppger att de aldrig läser i skolan. 

 

Undersökningen visar även att 31 procent av eleverna lånar böckerna de läser på biblioteket. 

Övriga elever uppger exempelvis att de köper böcker i bokhandel, fått böcker i present eller 

att de läst böcker som funnits i hemmet. Vidare uppger 23 procent av eleverna att de besöker 

skolbiblioteket en gång i veckan, 28 procent att de besöker skolbiblioteket ett par gånger per 

år och 15 procent av eleverna påstår att de aldrig besöker skolbiblioteket. 

 

I anknytning till vilken genre böckerna som eleverna väljer att läsa tillhör kommer ungdoms-

böcker på första plats, äventyrsböcker på andra plats, fantasy på fjärde plats och realistiska 

romaner kommer längre ner i listan på tolfte plats.    

 

Delrapport 2 Kvalitativ undersökning av lärarnas förutsättningar att arbeta med läsning i 

skolan grundar sig på 15 djupintervjuer genomförda med svensklärare som undervisar i 

årskurs sju, åtta och nio. I rapporten framkommer det att lärarna anser att läsning även skapar 

förutsättningar i andra ämnen förutom svenskämnet och är helt ense om att läsningen är 

grundläggande för elevernas utveckling. Vidare visar rapporten hur arbetet kring läsning or-

ganiseras och exempel på detta arbete är: att använda den skönlitterära boken i stället för läro-

böcker, låta boken vara en naturlig del i svenskundervisningen, gemensam läsning av böcker, 

boksamtal för att analysera, reflektera och få en läsupplevelse samt låta en bok vara utgångs-

läget i undervisningen. 
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Lärarna i undersökningen anser att schemalagd lästid är något som de arbetar mycket med och 

uppger att de inte tycker att läsningen i skolan minskar. De menar att det är viktigt att få till 

stånd läsning av skönlitteratur under skoltid, eftersom lärarna anser att det skapar förutsätt-

ningar för att läsa även utanför skoltid. Vidare framkommer det att lärare anser att de har en 

viktig roll och måste kunna uppmuntra eleverna till läsning även under högstadieåren trots att 

det är andra faktorer som upptar elevernas intresse. Enligt rapporten syftar lärarna på faktorer 

som fritid, kompisar, skolarbete och betyg. 

 

Vidare menar lärarna att deras stora utmaning är att kunna individualisera undervisningen 

eftersom det finns stora skillnader i eleverna läsvanor. De delar in läsarna i olika kategorier 

och menar att skillnaderna mellan dessa är stora. Lärarna betonar även att hemmets förhållan-

de till läsning är viktigt för elevens relation till läsning, och syftar bland annat på bokläsande 

föräldrar eller fördomar mot läsning.   

 

Rapporten visar avslutningsvis vad lärarna anser sig ha för behov för att kunna stimulera lä-

sande. Lärarna framhåller behovet av tid och åsyftar att de behöver tid till att läsa för att kun-

na förmedla lästips till elever eller till gemensam läsning. De vill även ha tid för att lära känna 

de elever som inte vill läsa för att hitta böcker som fångar deras intresse. Resurser är ett annat 

behov som framkommer i undersökningen och lärarna ger då exempel som: mindre undervis-

ningsgrupper, ett bra skolbibliotek, böcker i klassuppsättning och författarbesök. Lärarna an-

ser även att de har behov av att få tips på böcker, inspiration, fortbildning och kontinuerliga 

förslag på hur lärare kan arbeta med läsning (LR 2005).    

 

 

2.1.5.2 Om Lärarnas Riksförbunds rapport Yttrandefriheten i skolan  

  

Lärarnas Riksförbund (LR) har även presenterat en rapport Yttrandefriheten i skolan – elevers 

attityder värderingar och läsvanor gällande elevers attityder och inställningar till andra män-

niskor. Fokus i undersökningen är läsning samt värdegrundsarbete och syftet med undersök-

ningen var att ta reda på vilken effekt läsningen har på eleverna.    

 

Undersökningen visar bland annat att cirka 10 procent av eleverna inte anser att alla har lika 

stort människovärde, 18 procent anser att homosexualitet är en sjukdom, cirka 25 procent av 

eleverna hyser negativa känslor inför specifika invandrarkategorier och 33 procent anser att 
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nazismen och judeutrotningen fokuseras för mycket. Omkring 70 procent av eleverna läser 1 

till 5 böcker per termin, och undersökningen visar att mer är var tionde elev inte har läst nå-

gon skönlitterär bok under den senaste terminen.  

 

Studeras resultaten angående attityder tillsammans med resultaten angående människors lika 

värde är det drygt 20 procent av de elever som inte läser skönlitterära böcker som anser att 

människor inte är lika värda. Undersökningen visar tydligt att de som har en mer tolerant in-

ställning till världen och respekterar andra människors värde är de elever som läser skönlitte-

ratur regelbundet. Av undersökningen framgår det även att 52 procent av eleverna vill läsa 

mer skönlitteratur som tar upp olika aspekter av utanförskap medan 40 procent svarar att det 

räcker som det är. Det som LR ser som överraskande i undersökningen är att en stor andel av 

eleverna inte anser att de påverkas eller ändrar attityd av den skönlitteratur de läser. Det fram-

går även av undersökningen att knappt 50 procent av lärarna använder sig av skönlitteratur 

som en del av undervisningen för att påverka elevers attityder och inställningar.  

 

LR ser allvarligt på situationen och ger en rad olika förslag till åtgärder. De uppmanar reger-

ingen att initiera en nationell läskampanj för att barn och ungdomar ska bekanta sig med olika 

typer av skönlitteratur för att tidigt skapa en naturlig läsvana hos alla elever. LR menar också 

att författare måste engagera för att generera ett läsintresse hos elever. Även formerna för vär-

degrundsarbetet borde granskas ”det bästa sättet att motarbeta fördomar är att skaffa sig kun-

skap /---/ det innebär ingen motsättning mellan kunskap och värdegrundsmål – tvärtom.”   

 

Vidare tar LR upp genusperspektivet och den breda enigheten hos lärarkollegiet att pojkarnas 

negativa attityder är ett stort problem. Flera av de siffror som presenteras i undersökningen 

hade dessutom varit betydligt högre om man enbart presenterat resultatet från pojkarnas enkä-

ter. Exempelvis hade det varit 17 procent i stället för 10 procent som inte läste en enda bok 

under terminen. LR föreslår således satsningar på fler manliga förebilder i skolan, samt fram-

håller att det borde vara en utmaning för författare att skriva böcker direkt riktade till pojkar 

och deras intressen.      

 

Avslutningsvis anser LR att lärarutbildningen måste bli bättre, och menar att kvalitén måste 

vara högre och att skolan ska ha kompetent personal. Blivande lärare bör i sin utbildning få 

kunskaper om minoriteter samt undervisning om hur skönlitteratur kan användas i värde-

grundsarbetet. LR hävdar därefter starkt att skolan enbart bör få anställa utbildade och behöri-
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ga lärare och hänvisar till en undersökning från juni 2006 där det framkom att 43 procent av 

alla som undervisar i ämnet svenska på ett eller annat sätt saknar formell kompetens för att 

bedriva undervisning. Slutligen påtalar LR att lärare bör bedriva ett samarbete med personer 

med beteendevetenskaplig kompetens som kuratorer och psykologer eftersom de kan ge stöd 

och handledning för att kunna möta eleverna professionellt (LR 2006). 

 

 
2.1.5.3 Om en Motion till riksdagen 

 

Folkpartisten Christer Nylander skriver i motionen Nationell strategi för läsning att ”Sverige 

behöver en nationell strategi för läsning och en politik som stärker bokens ställning i samhäl-

let”. Han hänvisar till att kunskaperna att läsa och skriva är väsentliga för att klara av att leva i 

vårt mångfacetterade samhälle. Nylander påpekar att läsning är en vital beståndsdel i en de-

mokratisk och kulturrik gemenskap.  

 

Nylander diskuterar det faktum att många ungdomar slutar att läsa i tonåren och ibland ännu 

tidigare och trots det är det dessa ungdomar som glöms bort i läsfrämjande åtgärder. Han me-

nar att föräldrarna har ett stort ansvar tillsammans med skolan i att främja ungdomars läsning. 

Nylander diskuterar vidare den minskade biblioteksboksutlåningen, LR:s rapporter om mins-

kad läsning hos niondeklassare, Skolverkets rapporter om nedgående resultat på läsprov och 

utvalt forskningsmaterial som visar på minskad läsning.   

 

Nylander tar även upp några positiva aspekter och menar att böcker har blivit billigare samt 

att det säljs och ges ut fler böcker. Han diskuterar dessutom olika läsfrämjande åtgärder i 

andra länder exempelvis USA och Storbritannien, vilka har genomdrivit läsprojekt med posi-

tivt resultat. Nylander ger följande förslag till en nationell strategi för att stärka boken och 

läsning: införa en läsa-skriva-garanti i skolan, tydligare mål i förskolan, bättre skolbibliotek, 

billigare svenska klassiska verk, engagera goda förebilder för läsning samt stärka statusen på 

läroboken. Nylander avslutar sin motion med följande: 

 

Läsning är avgörande för såväl den enskildes som Sveriges möjligheter att 

klara en föränderlig omvärld. Det bör vara en högt prioriterad fråga för re-

gering och riksdag att stå upp för läsningen, stärka bokens ställning och 

stödja satsningar som uppmuntrar lusten att läsa. Sverige behöver en natio-

nell strategi för att stärka läsningen 
 

                                                                                                                      (Nylander 2005/06). 
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2.1.5.4 Resultatsammanställning från Nationella ämnesprovet i svenska 

 

I Skolverkets rapport Ämnesprovet 2006 i svenska och svenska som andraspråk i grundsko-

lans åk 9 och specialskolans åk 10 redovisas de senaste resultaten från de obligatoriska natio-

nella ämnesproven. Eftersom vår studie ställer läsning i centrum kommer endast läsförståelse-

resultaten i ämnesprovet fokuseras.  

 

Delen om läsförståelse utgör en stor del av ämnesprovet och består av faktatexter samt litterä-

ra texter. Läsförståelsedelens huvudsakliga uppgift är att ta reda på om eleven:  

 

Förstår en skriven text, från att urskilja detaljer och finna fakta (både centra-

la och mer ovidkommande), via samband mellan orsak och verkan till att 

dra egna slutsatser och använda tidigare erfarenheter för att rimligen tolka 

textens innehåll och budskap och därmed helheten 

 

                                                                                                 (www.skolverket.se 2007-04-15).  

 

Av de elever som läser svenska som förstaspråk uppnådde 9 procent inte målen i läsförståel-

sedelen. I samma delprov hade 32 procent av eleverna betyget Godkänt, 40 procent Väl god-

känt och 19 procent Mycket väl godkänt. I en jämförelse mellan resultaten i svenska som 

förstaspråk och i svenska som andraspråk visar båda grupperna sämst resultat i läsförståelsen. 

Av de elever som läser svenska som andraspråk klarade inte 36 procent Godkändnivån. Re-

sultaten uppdelade på kön visar att flickor fick högre betyg på ämnesprovet än vad pojkar 

fick. Detta är enligt rapporten en bild som känns igen sedan tidigare år.  

 

 

Resultatet av läsförståelsen har varit relativt jämnt genom åren (1999-2006), men är det del-

prov som haft störst variation. Under de senaste två åren har det skett en märkbar förskjutning 

då fler elever nått de högre betygen. Förskjutningen har direkt medfört att färre elever fått 

Godkänt eller inte uppnått målen. År 2006 nådde eleverna i större utsträckning nivån Mycket 

väl godkänt, och detta resultat har i sin tur påverkat antalet elever med betyget Väl godkänt 

(www.skolverket.se 2007-04-15).  

 

 

 

 

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
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2.1.5.5 Läsningsstatistik från Statistiska Centralbyrån  

 

Statistiska Centralbyrån har genomfört en undersökning gällande Sveriges befolknings läs-

ning. Undersökningens definition har varit: Bokläsning varje vecka och frågan som ställts var 

”har du under de senaste tolv månaderna på Din fritid… …läst böcker?” och siffrorna som 

redovisas i undersökningsresultatet omfattar de personer som svarat med alternativet ”JA, i 

stort sett varje vecka”. Undersökningen genomfördes med män och kvinnor mellan 16 och 84 

år åren 1982-2005.  

 

Året 1982-83 läste 40,1 procent av befolkningen mellan 16 och 84 år böcker varje vecka. År 

2005 läste endast 36,1 procent av befolkningen mellan 16 och 84 år varje vecka. Intressant för 

vår studie är åldersgruppen 16 till 24 år och vid granskning av statistiken för denna ålders-

grupp kan följande konstateras: år 1982-83 läste 42 procent av ungdomar i åldrarna 16 till 24 

år böcker varje vecka. Efter stadig nedgång är denna siffra 28,7 procent år 2005.  

 

Skiljer man dessutom på kvinnor och mäns läsning i ålderskategorin 16 till 24 år kan man se 

att 1982-83 läste 50,8 procent av de unga kvinnorna och 33,6 procent av de unga männen 

böcker varje vecka, vilket vill säga en skillnad på 17,2 procent. År 2005 läste 36,2 procent av 

kvinnorna böcker varje vecka och endast 21,5 procent av männen, således en skillnad på 14,7 

procent (www.scb.se 2007-04-13). 

 

 

2.1.5.6 Mediastatistik från Radio- och TV-verket 

 

I rapporten Medieutveckling 2006 konstateras att mediemarknaden genomgått stora föränd-

ringar de tre senaste decennierna. Rapporten redogör för det faktum att en svensk person mel-

lan åren 9 till 79 använde under år 2005 sammanlagt cirka sex timmar av dygnet till medie-

konsumtion. Skönlitteraturen räknas bestå av 6 procent av denna mediekonsumtion. Resultatet 

i rapporten visar vidare att en svensk person mellan 9 till 79 år läser skönlitteratur 21 minuter 

dagligen, och därutav läser kategorin mellan 15 och 24 år skönlitteratur 23 minuter dagligen 

(Radio- och TV-verket 2006:8ff). 

 

 

 

http://www.scb.se/
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3 Material och metod  

 

Nedan redogörs och diskuteras valet av metod och det material som utformade underlaget i 

studien. Även vårt val av skola och elever, etiska överväganden samt intervju och genomfö-

rande beskrivs. Jan Hartmans, Jan Trosts och Runa Patels & Bo Davidssons forskning på om-

rådet samt Claes Erikssons föreläsning ligger till grund för att förklara de olika stadierna i 

studien. Som avslutning beskrivs även på vilket sätt resultatet analyseras.  

 

 

3.1 Val av metod  

 

Hartman definierar begreppet kvalitativ forskning i sin bok Vetenskapligt tänkande som föl-

jande: ”kvalitativa undersökningar karakteriseras av att man försöker nå förståelse för livs-

världen hos en individ eller en grupp individer”. Han skriver vidare att i enlighet med den 

kvalitativa forskningsmetoden är frekvensen inte intressant, utan man vill istället få en förstå-

else för individen och dess livsvärld. I forskning i enlighet med den kvalitativa metoden är 

man även intresserad av hur individen ser på sig själv och sin omvärld. I överensstämmelse 

med detta synsätt kan man enligt Hartman inte kategorisera alla individer under samma för-

hållanden eftersom varje individ och dess livsvärld är unik (Hartman 2004:273).  

 

Enligt Patel och Davidsson i Forskningsmetodikens grunder betecknas validiteten i en kvalita-

tiv undersökning med att man strävar efter ”att upptäcka företeelser, att tolka och förstå inne-

börden av livsvärlden, att beskriva uppfattningar eller en kultur”. Reliabiliteten kan i en kvali-

tativ undersökning ses som en helhet och går därför ihop med validiteten. Därmed är ambitio-

nen med hela forskningsprocessen att genomgående uppnå en god validitet (Patel & Davids-

son 2003:103f).  

 

Vi valde en kvalitativ metod för att genomföra studien med eleverna. Detta för att frågeställ-

ningarna var av den karaktären att vi ville ta reda på och få en förståelse för individers möte 

med skönlitterär text. Syftet berörde om, hur och varför skönlitteratur påverkar läsaren och 

eftersom frekvensen inte var målet blev valet av metod följaktligen naturligt. Uppsatsens frå-

geställningar präglade vidare utformandet av frågorna till vår studie. Fokus låg först och 

främst på elevernas individuella åsikter och tankar om skönlitteratur. Vidare var dialogen som 
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uppstod mellan eleverna intressant och slutligen skulle deras yttrande kunna ses i ett större 

sammanhang. Vår avsikt var likaledes att genom den kvalitativa metoden ge utrymme för 

eleverna att kunna utveckla sina tankar och åsikter, och samtalet tilläts även få andra riktning-

ar som kunde vara intressanta för studien. 

 

Eriksson förklarar i Intervju som metod att intervjun är en kvalitativ metod som fokuserar det 

som sägs, vilket ofta sker via text. Enligt Eriksson kan metoden tränga längre in på djupet än 

vad exempelvis enkäter gör. I en intervju är det språket, samtalets innehåll, relationer, men det 

kan även vara underliggande tankar som analyseras. Eriksson berättar även att det finns olika 

typer av intervjuer bland annat djupintervju, gruppintervju och telefonintervju. Eriksson me-

nar vidare att det är studiens syfte och frågeställningar som avgör vilken intervjumetod som 

ska användas (Eriksson 2007-01-24:muntl. föreläsning). 

 

Patel och Davidsson skriver att intervjuer kan ha olika karaktär i struktur och i standardise-

ring. Fast strukturering innebär fasta och begränsade svarsalternativ, medan en intervju med 

låg struktur erbjuder mer öppna svar. Standardisering beror på hur intervjuerna förefaller vid 

olika tillfällen exempelvis om samma frågor ställs och i samma följd. Författarna skriver även 

att en intervju kan fungera mer som ett samtal, vilket innebär en ostrukturerad intervju med 

låg standardisering. Vilken struktur och standardisering man väljer att använda i sin intervju 

avgörs enligt författarna av studiens syfte (Patel & Davidsson 2003:71f). 

 

Eriksson tar upp ett eventuellt problem som kan uppkomma vid materialhanteringen efter 

intervjuer. Han menar att samtalen kan vara svåra att utläsa. Vem har sagt vad? Eriksson be-

tonar att det är viktigt att tänka igenom ett bra sätt att dokumentera intervjuerna och menar att 

det är klokt att använda sig av inspelning för att kunna identifiera vem som sagt vad (Eriksson 

2007-01-24:muntl. föreläsning). Även Trost tar upp problemet med intervjun som metod i sin 

bok Kvalitativa intervjuer. Trost understryker att det är viktigt att inte vara fler än en intervju-

are vid intervjutillfället. Han menar att den intervjuade inte får känna sig underlägsen (Trost 

1997:44).  

 

Intervjuerna i studien utfördes vid upprepade tillfällen och i olika former. De fyra eleverna 

intervjuades vid tre tillfällen. De två första intervjutillfällena var gruppintervjuer och vid det 

sista tillfället intervjuades eleverna enskilt. För att uppnå syftet krävdes träffar med dem vid 

upprepade tillfällen med ambitionen att skapa en bra relation med eleverna. Vi ville skapa 
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denna relation för att eleverna skulle kunna ge oss detaljerade och uppriktiga svar och inte 

vara för blyga. Den första träffen med eleverna var därför enbart ämnad för att skapa en trev-

lig relation. Denna relation skapades genom att alla presenterade sig för varandra och pratade 

om vardagliga saker som familjen, intressen och utbildningar med mera. Inför den andra träf-

fen fick eleverna noveller och övergripande frågeställningar (se bilaga 2) att fundera över, 

vilka vid detta tillfälle diskuterades. Under det sista intervjutillfället var avsikten att vidareut-

veckla och förtydliga det som tidigare framkommit. Eleverna fick även frågor om sitt förhål-

lande till skönlitteratur (se bilaga 1).  

 

Eftersom både gruppintervjuer och enskilda intervjuer utförts varierade graden av struktur. I 

gruppintervjuerna var avsikten att studera elevernas åsikter och deras dialoger kring skönlitte-

ratur, vilket ansågs fordra en mycket låg grad av strukturering. I de enskilda intervjuerna var 

syftet att ta reda på elevernas individuella förhållande till skönlitteratur och då genomfördes 

intervjuerna med en något mera strukturerad karaktär. I de enskilda intervjuerna strävades det 

efter att nå en jämn standard, men om intervjusamtalet ändrade riktning tilläts det i viss mån 

för att ge utrymme för andra aspekter än de förutbestämda. Metoden innebar att intervjuerna 

emellanåt fick formen av ett samtal eftersom eleverna på egen hand ofta förde diskussionen 

vidare, vilket ansågs vara positivt eftersom det passade syftet med studien. Emellertid kom-

mer samtalen i denna studie fortsättningsvis att kallas för intervjuer för att minska risken för 

missförstånd. 

 

 

3.2 Urval 

 

Eftersom uppsatsen har en didaktisk anknytning valde vi en skola att genomföra studien i. 

Valet av skola gjordes med hänsyn till tidigare kontakter och var skolan är belägen. Eftersom 

studien grundar sig på elevers inställningar är således respondenterna elever. Eleverna går i 

årskurs nio, är slumpvis utvalda och är av olika kön. Elever ur årskurs nio valdes med för-

hoppningen att eleverna vid den åldern besitter såväl litterära som allmänna erfarenheter och 

dessutom har hela grundskolan bakom sig.  
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3.3 Intervju och genomförande 

 

Genom en lärare etablerades kontakt med de fyra eleverna som ingick i studien, och läraren 

medverkade till att få till stånd den första träffen. Som ovan beskrivits var det första tillfället 

avsett för att lära känna eleverna och skapa en trevlig atmosfär, vilket förverkligades. Detta 

tillfälle varade cirka 30 minuter. Efter överenskommelse med eleverna träffades alla återigen 

två veckor senare. Vid detta tillfälle diskuterades skönlitteratur med novellerna (se bilaga 2) 

som utgångsläge. Vårt syfte med novellerna var att de skulle bidra till att eleverna enkelt kun-

de beskriva sina reaktioner och funderingar som äger rum när de läser skönlitteratur. Emeller-

tid var novellernas innehåll av mindre betydelse för studiens resultat. Träffen varade i cirka 45 

minuter. Det sista intervjutillfället ägde rum några dagar senare, och intervjuerna utfördes 

med en elev i taget. Under dessa tillfällen vidareutvecklades och förtydligades det som tidiga-

re framkommit och eleverna fick frågor om deras förhållande till skönlitteratur (se bilaga 1). 

Dessa enskilda intervjuer varade i cirka 15 till 20 minuter per elev. Eftersom vi skapat en po-

sitiv relation med eleverna redan vid det första mötet föll det sig naturligt att båda författarna 

till denna uppsats närvarade både vid gruppintervjuerna och vid de enskilda intervjuerna. Vi-

dare undanhöll vi eleverna i studien syftet med undersökningen för att öka reliabiliteten.  

 

Vi spelade in alla möten med eleverna på band för att kunna bevara och dra fördel av allt det 

eleverna diskuterade. Eleverna var informerade om att de var inspelade och var bekväma med 

det. Ytterligare orsaker till inspelningen var för att vi skulle kunna fokusera på eleverna samt 

för att kunna lyssna på intervjun upprepade gånger inför och vid analyserandet av intervjuer-

na.  

 

Efter intervjuerna transkriberades det inspelade materialet och utvalt material delades därefter 

in i olika kategorier. Kategoriernas utformning och indelning hade avsikten att stämma över-

ens med uppsatsens syfte. Eftersom intervjuerna huvudsakligen hade präglats av låg struktur 

var delar av det transkriberade resultatet av mindre intresse. Vid transkriberingen av intervju-

erna fingerade vi elevernas namn för att sträva efter deras anonymitet.  
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3.4 Etiska överväganden 

 

Enligt Erikssons föreläsning angående Intervju som metod bör man inför en intervjuundersök-

ning göra vissa etiska överväganden (Eriksson 2007-01-24:muntl. föreläsning). Detta tog vi 

fasta på och eleverna och deras föräldrar informerades om vad elevernas medverkan skulle 

innebära. Eleverna är inte myndiga och därför tillfrågades även föräldrarna om medgivande 

till elevernas deltagande vid intervjutillfällena. Eleverna blev dessutom underrättade om att de 

när som helst kunde avbryta sin medverkan i intervjuerna. Eleverna blev informerade om att 

det som sades vid intervjutillfällena fick de inte föra vidare. Problematiskt i sammanhanget är 

att eleverna inte har tystnadsplikt gentemot varandra och därför kunde total anonymitet inte 

utlovas. För att ytterligare sträva efter elevernas anonymitet i studien fingerades deras namn, 

och följaktligen är Anna, Emma, Anton och Isak påhittade namn. Emellertid inkluderas en hel 

del data om elevernas bakgrund, familjesituation och intressen. Detta för att vi anser att ele-

vernas erfarenheter är betydelsefulla i analysen av studien.  

 

 

3.5 Datahantering och analys 

 

Strävan med vår empiriska studie är att belysa och undersöka elevers skönlitterära läsning. 

Avsikten är också att undersöka hur eleverna själva upplever, tillgodogör sig och använder sig 

av det som de eventuellt tillägnat sig genom skönlitteratur. Till vår hjälp har bland annat Mats 

Alvessons och Kaj Sköldbergs forskning använts.  

 

I Tolkning och reflektion beskriver Alvesson och Sköldberg den hermeneutiska kunskapsteo-

rin som en forskningsmetod där tolkning och förståelse är centralt och där man inte skiljer på 

fakta och värderingar. Forskning i enlighet med hermeneutiken vill försöka sätta sig in i vad 

individen verkligen menar och hur de upplever sin livsvärld. Den hermeneutiska teorin utgår 

från att det inte finns någon absolut sanning, men väl en subjektiv sanning. Texter, handlingar 

och yttranden skapat av människan är meningsfulla företeelser som med ett givande resultat 

kan tolkas och förtydligas genom metoden. Analys i enlighet med hermeneutiken förutsätter 

att tolkaren är insatt i kontexten av det som undersöks, således görs tolkningen utifrån under-

sökarens värderingar. Avsikten är vidare att sätta in det undersökta i ett större sammanhang 

och på så sätt förutsättningslöst skapa en helhet (Alvesson & Sköldberg 1994:kap 4).  
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Wikipedia tar upp den hermeneutiska spiralen och menar att begreppet är centralt inom den 

hermeneutiska forskningsmetoden. De förklarar att begreppet innebär att tolkning utvecklas i 

en spiralformad rörelse i mötet mellan individens förförståelse och nya kunskaper, erfarenhe-

ter och tankar. Detta skapar ett nytt utgångsläge för individens framtida tolkningsprocesser. 

Rörelsen är dynamisk och återvänder aldrig till samma utgångsläge (www.wikipedia.se 2007-

05-04). 

 

Analysen i vår studie är inspirerad av hermeneutiken och syftet stämmer överens med ett kva-

litativt synsätt. Vi är intresserade av att ta reda på elevernas individuella åsikter och tankar om 

skönlitteratur samt dialogen som uppstår eleverna emellan. Den hermeneutiska forskningsteo-

rin finns som inspiration vid tolkandet för att ge möjligheten till att kunna sätta in elevernas 

yttranden i ett större sammanhang, och skapa en helhet samt i sin tur fördjupa innebörden. 

Framförallt sker tolkningen i enlighet med den hermeneutiska spiralen eftersom vi vill koppla 

våra erfarenheter och således förförståelse med elevernas yttranden som är grundade på deras 

erfarenheter.  

 

För att kunna ta reda på vad eleverna får ut och hur de påverkas av sin läsning genomfördes 

intervjuer (beskrivs i avsnitt 3.3). Materialet och således resultatet av intervjuerna indelades i 

ett antal kategorier: Skolans och elevernas repertoarer, Mittemellanålder, Du blir vad du lä-

ser, Var god stör ej, Jag skall lätta mitt hjärta och allt dig berätta, Ditt sätt är inte mitt sätt 

och Jag läser alltså lär jag. Oundvikligen går kategoriernas teman in i varandra och dessutom 

tenderar identifikationstemat att genomsyra hela avsnittet. Tillämpningen av begreppet reper-

toar och således allmänna och litterära repertoarer lånas av forskaren Kathleen McCormick. 

McCormicks grundläggande antagande är den litterära repertoar samt den allmänna reperto-

ar som varje läsare och text äger (McCormick 1994:76).  

  

Materialet från de enskilda intervjuerna och gruppintervjuerna skiljer vi inte på i analysen för 

att temat och informationen som behandlas har en gemensam grundtanke. Följaktligen be-

handlas de tre intervjuerna som ett tillfälle för att i analysen yttermera kunna skapa helhet.  

 

 

 

 

 

http://www.wikipedia.se/
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4 Resultat 

 
I detta avsnitt kommer de deltagande eleverna, deras skola samt en resultatredovisning att 

presenteras. Resultatet från intervjuerna analyseras och delas in i kategorier. Kategorierna 

berör elevernas syn på olika företeelser som diskuterades kring skönlitterär läsning. Elevernas 

diskussioner bildar således underlag för analysen vilket i sin tur tolkas och förtydligas. Natur-

ligtvis genomför vi även en analys av elevernas litterära och allmänna repertoarer och dessa 

tillsammans med intervjuresultatet kommer sedan att ligga till grund för analysen.   

 

 

4.1 Presentation av skolan och eleverna 
 

Den utvalda skolan är belägen i en mellanstor stad i västra Sverige. Skolan ligger i ett villa-

område med en dryg kilometer till centrum. Skolan är en kommunal F-9 skola med cirka 550 

elever och personalen arbetar i arbetslag som är uppdelade i ett F-3 lag och i årskurserna 4 till 

9 arbetar man i ett arbetslag per årskull. Skolan har ett skolbibliotek och var från början an-

passad för årskurs 1 till 6, men är efter renovering även avsedd för äldre elever.  

 

Att skolan är belägen i ett villaområde innebär att upptagningsområdet är präglat av familjer 

med ganska fördelaktig ekonomi således antar vi att föräldrarna har en högre utbildning. Att 

majoriteten av föräldrarna till skolans elever har en akademisk bakgrund betyder att eleverna 

har en positiv syn på utbildning. Eftersom de flesta av eleverna som går i skolan följaktligen 

bor i villa kan man anta att de har svenskt ursprung. Problem som kan uppkomma i mångkul-

turella områden är därför ringa. Däremot har eleverna i skolan lyxrelaterade problem som 

betygshets, exklusiv klädkod och strävan efter materiell status.  

 

 

Annas allmänna och litterära repertoar  

Anna går i årskurs nio och bor med sin mamma, pappa och lillasyster i ett radhus. Hon har en 

hund och på fritiden tränar hon ofta aerobics och spinning. Hon tycker även mycket om att 

läsa och ägnar gärna tid åt det. Till gymnasiet har hon valt Samhällsprogrammet med inrikt-

ning mot språk för att hon anser att det är det enda alternativet för henne. Hon är intresserad 

av att lära sig språk och har haft spanska som språkval under årskurserna sex till nio. På gym-

nasiet ska hon utöver spanska läsa italienska och franska.  
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Annas pappa arbetar med försäljning och Annas mamma läser på högskolan. Familjen har 

mycket böcker i hemmet, men de är enligt Anna gamla och ointressanta. Annas pappa läser 

inte, men Annas mamma läser mycket och är med i en bokklubb. Anna läser böcker ofta för-

utom när hon har mycket läxor eller prov att läsa till. Hon läser böcker skrivna för ungdomar, 

men upplever att hon läser mer och mer böcker avsedda för vuxna. Anna läser böcker ur olika 

genrer, men undviker helst fantasy bortsett från JK Rowlings böcker om Harry Potter, vilka 

hon berättar att hon älskar. Utöver Harry Potter läser hon bland annat böcker av Marian Key-

es och Camilla Läckberg. Anna berättar även att hon läser för att hon tycker att det är kul och 

avslappnande. På nationella ämnesprovet i svenska för årskurs nio fick Anna resultatet Väl 

godkänd på avsnittet om läsförståelse.  

 

Anna läser mycket skönlitteratur och detta beror på att hon är omgiven av böcker i sitt hem. 

Annas mamma läser mycket och detta påverkar Anna och hennes läsning av skönlitteratur. 

Anna är mogen och har därför läst en hel del litteratur i första hand avsedd för vuxna. Att hon 

fick höga poäng på avsnittet om läsförståelse på nationella provet är en direkt följd av att hon 

läser mycket. Annas erfarenheter av läsning och sunda inställning till skolan anser vi också är 

en förutsättning till att hon har ett intresse av att lära sig språk.  

 

 

Antons allmänna och litterära repertoar 

Anton går i årskurs nio och bor i en villa med sin mamma, pappa, lillasyster och lillebror. På 

fritiden spelar han innebandy och är tillsammans med sina kompisar. Anton tycker om att 

läsa, men väljer ofta att se en film eller läsa en tidning istället. Till gymnasiet har Anton valt 

Samhällsprogrammet med inriktning mot ekonomi för att han är intresserad av so-ämnena.  

 

Antons pappa arbetar som ingenjör och hans mamma arbetar som sjuksköterska. Familjen har 

många gemensamma intressen som att resa, segla och åka skidor. Anton tycker att läsning är 

ett bra tidsfördriv och han läser helst deckare. Han berättar att hans mamma och pappa läser 

mycket, men att hans bror inte läser alls och att hans syster är för liten för att läsa själv. Anton 

berättar också att han inte har tid att läsa för att skolan och fritid tar mycket tid. Han påpekar 

att han tidigare läst i mycket större utsträckning. Anton har läst många av Maj Bylocks böcker 

och Harry Potter-böckerna, men nu läser han främst deckare av bland annat Agatha Christie 

och Camilla Läckberg. På nationella ämnesprovet i svenska för årskurs nio fick Anton resulta-

tet Väl godkänd på avsnittet om läsförståelse. 
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Anton läser gärna men vi får intrycket av att han framförallt prioriterar kompisar och fritidsin-

tressen som innebandy, segling och skidåkning. Läxläsning är en ytterligare orsak till att An-

ton åsidosätter skönlitterär läsning. Att båda Antons föräldrar har en akademisk bakgrund och 

läser mycket skönlitteratur är en anledning till att han har en positiv attityd till läsning trots att 

han för tillfället inte läser.  

 

 

Emmas allmänna och litterära repertoar 

Emma går i årskurs nio och bor med sin pappa och sina tre syskon i ett radhus. Hennes mam-

ma bor på ett annat ställe i samma stad och Emma har även en bror som flyttat hemifrån. 

Emma berättar att hon har en hund som hon tränar agility med och hon har även flera katter. 

Emma talar om att hon tycker om att läsa och läser gärna på morgonen innan hon går till sko-

lan. Till gymnasiet har hon valt Omvårdnadsprogrammet med inriktning mot spa-fitness.  

 

Emma talade om att hennes pappa har prövat på flera olika yrken, men att han läser till under-

sköterska. Emmas mamma arbetar som receptionist. Enligt Emma läser hennes äldre bror en 

del, men ingen av hennes föräldrar eller andra syskon läser skönlitterära böcker. Emma berät-

tade vidare att hon tycker om att läsa självbiografier och andra realistiska berättelser. Hon 

nämner att hon bland annat har läst Martha Sandwall-Bergströms böcker om Kulla Gulla, I 

taket lyser stjärnorna av Johanna Thydell och Systrar i jeans av Ann Brashares. På nationella 

ämnesprovet i svenska för årskurs nio fick Emma resultatet Väl godkänd på avsnittet om läs-

förståelse. 

 

Även om Emmas föräldrar inte har någon akademisk bakgrund eller läser skönlitteratur läser 

Emma ofta och för nöjes skull. Eftersom hon betonar att hon vill läsa skönlitteratur som speg-

lar människors levnadsöden på ett realistiskt sätt kan man dra slutsatsen att hon är intresserad 

och mån om andra. Att hennes gymnasieval är Omvårdnadsprogrammet bekräftar hennes 

förmåga till empati och engagemang för andra människor. 

 

 

Isaks allmänna och litterära repertoar 

Isak går i årskurs nio och bor i en villa med sin mamma och pappa. Han har två äldre bröder 

som har flyttat hemifrån. Familjen har även en stuga på södra Gotland. På fritiden spelar han 

innebandy, fotboll och är med kompisar. Isak tycker om att läsa, men talar om att han inte 
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hinner med att läsa längre för fritidsintressena och skolan tar för mycket tid. Till gymnasiet 

har han valt Samhällsprogrammet med inriktning mot ekonomi. Isak har spanska som språk-

val och ska läsa det även på gymnasiet samt eventuellt ryska.  

 

Isaks pappa driver ett eget företag, Isaks mamma arbetar som fritidspedagog och hans bröder 

studerar på högskolan. Familjen har en mycket böcker hemma, men Isak har aldrig sett någon 

ta en bok ur bokhyllan. Emellertid berättar Isak att hans föräldrar läser en hel del, men han vet 

inte vad för slags böcker de läser. Han tror inte att hans bröder läser speciellt mycket skönlit-

terära böcker, utan att de främst läser kurslitteratur med anknytning till deras utbildningar. 

Isak berättar att han inte läser mycket böcker för tillfället, men när han läser då läser han både 

ungdomsböcker och vuxenböcker. Han läser framförallt deckare, men han läser även Harry 

Potter-böckerna. På nationella ämnesprovet i svenska för årskurs nio fick Isak resultatet Väl 

godkänd på avsnittet om läsförståelse. 

 

Majoriteten av Isaks familjemedlemmar har en akademisk bakgrund, läser mycket och famil-

jen har mycket skönlitteratur i hemmet. Trots dessa förutsättningar läser inte Isak mycket. 

Han betonar emellertid att han tidigare läst skönlitteratur i mycket större utsträckning, och 

anledningen till att Isak läser mindre är att han prioriterar sin tid till andra intressen.  

 

 

4.2 Mittemellanålder 
 

Eleverna har svårt att hitta skönlitteratur som passar dem. De är överens om att skolbibliote-

kets sortiment är anpassat enbart för yngre åldrar och de berättar att de sällan besöker det. 

Vidare anser de sig vara i en ålder mellan barn och vuxna och menar att det inte finns mycket 

litteratur för ungdomar i deras ålder. De har ingen strategi för hur de väljer sina böcker och får 

aldrig tips på böcker från lärare. Följande diskussion äger rum: 

 

Emma: nej jag läser gärna både och men jag tycker typ att jag är i en mel-

lanålder… det är liksom svårt att hitta böcker som passar mig ibland känns 

ungdomsböcker alldeles för barnsliga och ibland känns vuxenböcker allde-

les för ja jag vet inte typ men… 

/---/ 

Anton: vissa är jätteungdoms eller mer mellan barn och ungdomsstadiet så 

det blir liksom inte så roligt att läsa när det är typ 16 i typsnitt jag menar om 

man läser en sida på två sekunder  

/---/  

Emma: nej det är bara barnböcker för fyror och femmor och så… 

Anna: … och typ bilderböcker och sådant där… 
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Vidare i diskussionen framkommer det även att eleverna i årskurs nio inte får vistas i skolbib-

lioteket annat än vid lån av böcker. En elev berättar att eleverna brukade vara i biblioteket 

regelbundet, men på grund av att de ansågs stökiga av personalen får de inte längre vistas där. 

En annan elev berättar att hon brukar låna böcker på huvudbiblioteket i centrum men de andra 

eleverna får tag i sina böcker på annat håll. Det är uppenbart att skolan inte har gynnsamma 

förhållanden när det gäller boklån. Eleverna känner sig svikna i detta och resulterar i att de 

inte känner lust att läsa. 

 

Att eleverna upplever sig vara i en mittemellanålder anser vi vara en direkt anledning till att 

skönlitterär läsning i denna ålder minskar. Skolan var från början avsedd för yngre elever och 

det leder till att bibliotekets utbud fortfarande är anpassat till yngre läsare, och detta är också 

en orsak till att de äldre eleverna inte hittar passande litteratur. Att eleverna i årskurs nio dess-

utom inte får vistas i biblioteket är även det en bidragande orsak till att eleverna inte hittar 

något att läsa.  

 

 

4.3 Du blir vad du läser  

 

Utgångsläget i diskussionen nedan är novellerna, vilket leder till att eleverna utvecklar sina 

tankar även kring annan litteratur.  

 

Eleverna är överens om att läsning av skönlitteratur ger ett vidare perspektiv på omvärlden 

och därmed en möjlighet till insikt i andra människors livsöden. Eleverna kan identifiera sig 

med personerna och händelserna i skönlitteraturen, relaterar detta till sina egna liv och de fin-

ner ofta sig själva i litteraturen. Efter att eleverna har läst novellerna jämför de sina egna liv 

med personerna i novellernas situationer och diskussionen innefattar följande:  

 

Anna: Lite kan nog vara att man ska ändå vara liksom nöjd med det man 

har. Och det finns alltid någon som har det värre. Så att man ska tänka på 

det man har och inte tänka på det man inte har.  

 

Emma: Inte ta allt för givet liksom.  

Anton. Nej precis.  

/---/ 

Isak: Man inte riktigt ska ta allting för givet. Så tänkte jag.  
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Anton: Att somliga har tur och andra inte. Som han som hade vunnit på han 

hade fått tretton rätt på och sa upp sig och drunknade på Kanarieöarna.  

 

Medhåll. 

 

En elev påpekar att genom att läsa berättelser om invandrare kan man få en förståelse för de-

ras situation och vad invandrarna får försaka. Elevernas egna liv är relativt bekymmerslösa 

och i jämförelse med många andra har eleverna mycket bra förutsättningar. Detta betonar en 

elev genom att säga ”man har ju bott här i hela sitt liv så man vet ju inte hur det är att komma 

och bo en längre tid i ett annat land/---/man tänker liksom inte på att de liksom offrar vissa 

saker: släkt och så”. Även de andra eleverna diskuterar att de får förståelse för situationerna 

som beskrivs i novellen. Ett par kommentarer är ”men jag tycker om att leva mig in i andras 

situationer och liksom förstå deras situationer eller så…/---/ jag tycker det är skönt att läsa och 

jag tycker typ att det är kul att höra eller läsa om hur andra har det eller så. Skönt att drömma 

sig bort eller så”.  

 

En elev instämmer och berättar om sina tankar som utkristalliserades då hon läste boken 

Mannen som kunde tala med hästar av Nicholas Evans. Boken fick henne att reagera och tän-

ka vidare. Hon sa att hon levde sig in i det hon läste och att hon i sin läsning tog ställning för 

eller emot personernas agerande i boken. Eleven har ett mycket moget förhållningssätt till sig 

själv, resonerar sunt och har en bred litterär repertoar. Eleven menar att hon på så sätt skaffar 

sig verktyg för ställningstaganden i sitt eget liv. Vidare förklarar eleven att hon tänker mycket 

på det hon läser och på att vissa människor har det svårt. Övriga elever instämmer och de 

kopplar ihop elevens beskrivning om hennes tankar kring boken Mannen som kunde tala med 

hästar med en verklighetsbaserad bok som de alla har läst.   

 

Anton: Jag kan bli arg ibland när jag läser böcker, som den Bakom stängda 

dörrar eller vad heter den. Om hon som blir våldtagen… 

 

Isak: Ja den är väl en sannberättelse va? 

Emma: Ja hon får väl barn med honom sedan? 

Anna: Åh jag tycker den är så hemsk alltså jag blir… åh den är så hemsk… 

Anton: Ja sådant berör och man blir jävligt arg över det.  

Anna: Alltså jag var tvungen att ta den och bara slänga den i väggen och så 

helvete kom jag på att det var en biblioteksbok! 

 

Jennie: Vad gör man av den ilskan då? Lägger man den någonstans eller? 
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Emma: Alltså jag brukar tänka på sådana böcker jättemycket och länge efter 

det… 

Anna: Ja speciellt den för den var så hemsk. Åh jag blir så förbannad på 

den… 

 

Eleverna var mycket påverkade av vad flickan i boken fick utstå. Diskussionerna leder fram 

till en nyligen mediauppmärksammad händelse om en flicka som blivit illa behandlad på ett 

liknade sätt som flickan i boken. En elev förklarar hur han upplever sambandet mellan det 

boken skildrar och det som nyligen inträffat.  

 

Anton: Absolut man lider verkligen med henne. Hon stämmer socialförvalt-

ningen för att de inte har lyssnat och befolkningen kräver att chefen ska 

avgå, men sedan finns det vissa böcker som liksom som är mer ytliga och 

vissa som berör en mer och andra stannar på ytan. Man sätter sig in i vissa 

personers liv och så… 

 

Eleverna är ense om att skönlitteratur inte behöver vara baserad på verkliga händelser, men att 

den bör vara realistisk för att de ska kunna få förståelse för personerna och deras agerande i 

böckerna. Eleverna menar att det som de läser ibland kan jämställas med egna erfarenheter. 

De måste alltså inte uppleva något själva utan kan i det egna livet dra fördel av situationer 

som de upplever genom läsningen. Eleverna betonar att en bok kan få en individ att växa och 

ge individen helt andra inställningar. Det blir även uppenbart att de flesta av eleverna gärna 

läser Harry Potter av och de hävdar att böckerna i vissa avseenden är så pass realistiska att 

man kan identifiera sig och känna med personerna i böckerna även om böckerna tillhör gen-

ren fantasy.      

 

Eleverna upplever att de genom läsning av skönlitteratur lättare kan förstå sig själv och andra 

människor. Exempelvis identifierar sig en elev med den skönlitterära textens karaktärer och 

händelseförlopp och det är en direkt följd av att hon läser mycket skönlitteratur. Genom hen-

nes litterära repertoar har samma elev fått erfarenheter som ger henne förutsättningar för att 

utveckla sin identitet samt forma sina åsikter och värderingar.  

 

Att eleverna betonar vikten av att den skönlitterära texten bör vara realistisk tyder på ett stän-

digt sökande efter verklighet, och eleverna gör en tydlig koppling mellan fiktion och verklig-

het. Denna koppling blir tydlig då eleverna uttrycker sina starka känslor kring boken Bakom 
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stängda dörrar av Agneta Cras. Ilskan, frustrationen och medlidandet som eleverna beskriver 

att händelseförloppet i boken framkallar visar deras förmåga att leva sig in i det lästa.  

 

 

4.4 Var god stör ej  

 

Vi gav eleverna två noveller att läsa innan vårt samtal och det resulterar i att delar av diskus-

sionen får formen av ett boksamtal. Eleverna diskuterar sina egna tankar kring det lästa, och 

detta utmynnar även i diskussioner om andra texter och om skönlitterär läsning i skolan.  

    

Alla eleverna är överens om att de inte kan läsa böcker under lästimmen i svenskundervis-

ningen. En elev uttrycker ”jag läser första sidan om och om igen utan att tänka på vad jag lä-

ser bara för att man blir avbruten hela tiden för att det är någon som börjar prata…”. Eleverna 

betonar att läsning genomförs bäst hemma där det finns möjlighet till lugn och ro. Exempelvis 

berättar en elev att hon gärna cyklar ut i naturen och läser eller läser på morgonen och på nat-

ten. En annan elev läser helst direkt efter skolan då ingen annan i familjen har kommit hem. 

Om läsning i klassrummet kommenterar ytterligare en elev ”så säger alltid någon att nu har 

jag läst den här sidan fem gånger”. Ett par av eleverna diskuterar även att de först måste ha 

kommit in i handlingen i en bok och att det är omöjligt att påbörja läsningen av en ny bok i 

skolan. Eleverna är mycket bestämda i det ovanstående och det är anmärkningsvärt att detta 

inte är uppmärksammat av lärarna. Med andra ord har eleverna under flera år ödslat tid som 

kunde ha använts mer effektivt.  

 

Eleverna klargör alltså att möjligheten till skönlitterär läsning ges i skolan, men att de trots det 

inte läser. Enligt eleverna kräver läsning lugn och ro, vilket de anser inte kan uppnås i skolan. 

Orsakerna till att eleverna inte kan läsa i skolan är att de upplever att läsningen är en intim 

företeelse. Elevernas diskussion om att de inte vill bli störda samt var och när de läser indike-

rar tydligt deras känsla av att den skönlitterära läsningen är präglad av intimitet. 

 

 

4.5 Jag skall lätta mitt hjärta och allt dig berätta 

 

Eleverna är också eniga om att det är bra att prata om det man läser, och att det är intressant 

att höra andras uppfattningar och tolkningar. De anser att boksamtal är en företeelse som an-
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vänds för lite i svenskundervisningen. Eleverna känner ofta ett behov av att diskutera det de 

läser och i synnerhet när de läser en bok som har en handling som berör extra mycket. En elev 

berättar hur hon kände efter att ha läst boken I taket lyser stjärnorna ”ja, jag kan känna att jag 

måste prata om en sådan stark och berörande bok eller bara sitta och berätta om den typ för 

pappa eller något men han brukar inte vara så intresserad”. Hon kände sig mycket frustrerad 

över att han inte lyssnade. Hon berättar vidare att den enda bok hon fått läsa och sedan disku-

tera i skolan är boken Till Afghanistan kommer Gud bara för att gråta av Siba Shakib. Bo-

kens handling berörde eleven och hon mådde mycket bättre efter att ha pratat om den. Eleven 

berättar vad hon tycker om att föra ett sådant samtal:  

 

Emma: Ja det, det var roligt för det var kul att se vad alla andra tyckte och så 

och saker som man inte tänkt på och så där. Det var en typ stark bok och 

man liksom eller så mådde dåligt av det som berättades i boken det var lik-

som rätt skönt att höra vad andra tyckte. För jag typ mådde dåligt av det 

som det handlade om man fattar ju att folk måste fly liksom… 

 

Eleverna visar att de har ett uppenbart behov av att prata om skönlitteratur som de läser. Detta 

behov yttrar sig exempelvis hos en elev när hon berättar om sitt försök att prata med sin pappa 

om en bok som hon hade läst. Att eleven ville berätta om det som hon hade upplevt i och med 

sin läsning och inte fick någon respons av sin pappa beror på att han inte läser skönlitteratur. 

Elevernas behov av att prata om det lästa är som mest angeläget vid skönlitteratur som inne-

fattar situationer som berör eleverna. Det faktum att eleverna anser att det är bra och intres-

sant att prata om det de läser är inte uppmärksammat av elevernas lärare, eftersom samtliga 

elever berättar att de endast vid ett tillfälle i skolan samtalat om en skönlitterär bok.  

 

 

4.6 Ditt sätt är inte mitt sätt 

 

I diskussionen om de två novellerna blir det påtagligt att elevernas uppfattningar skiljer sig 

angående tydandet av handlingen och budskapet. De flesta av eleverna anser att den ena no-

vellen är krånglig och svår att förstå. En elev menar emellertid att hon kan identifiera sig med 

karaktärerna och känna med dem. En annan elev uttrycker följande:  

 

Anton: Jag tyckte absolut tvärt om som jag har läst den här tre fyra gånger 

och jag har liksom det var fortfarande saker som jag tyckte var konstiga och 

andra liksom texten fick jag liksom inte ihop och kunde sammanfatta riktigt. 

Det var mycket lättare med Renata och sjökungen.  
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Samma elev berättar vidare att han tycker att båda novellerna påminner om andra texter som 

han tidigare läst, och den första tycker han har en ovanlig form, men liknar något han inte 

minns namnet på. Den andra novellen har däremot en form som han är van vid, och han får 

medhåll av de andra eleverna när han menar att novellen påminner om en saga. Eleven tar 

tydligt hjälp av det som han tidigare läst för att tyda novellerna. Eftersom novellerna inte är 

helt enkla att förstå är det nödvändigt för eleverna att använda sina litterära repertoarer för att 

tyda dem. Som tidigare nämns framgår det att elevernas sätt att uppfatta texterna varierar och 

detta är en direkt följd av elevernas individuella litterära och allmänna repertoarer. Elevernas 

situation, erfarenheter och det de har läst tidigare påverkar följaktligen deras tydning och för-

ståelse av en text. Intertextualiteten med den egna litterära repertoaren blir uppenbar då de 

naturligt relaterar till texter som de tidigare läst.    

 

 

4.7 Jag läser alltså lär jag 

  

I samtalet om huruvida läsning kan generera kunskap framkommer det att eleverna gemen-

samt anser att det kan förekomma i viss mån. Exempelvis menar en elev följande: ”Men så 

om man läser mer sådana som Maj Bylock så får man ju ändå en uppfattning om hur det var 

på medeltiden om man säger förr i tiden. Men sedan deckare vet jag inte riktigt det är liksom 

det är ju mer vad någon liksom har knådat ihop om man säger som så”. Eleverna berättar vi-

dare att de inte har någon erfarenhet av att läsa skönlitteratur med kunskapsinhämtning som 

mål. En elev berättar att de aldrig fått i uppgift att läsa skönlitteratur som skildrar exempelvis 

en historisk händelse som Andra världskriget.  

 

Elevernas redogörelser i tidigare diskussioner visar att eleverna får förståelse för sig själva 

och andra genom att läsa skönlitteratur. De är dessutom medvetna om att de gynnas av att läsa 

skönlitteratur. Det kan därför konstateras att det är möjligt att lära sig om olika företeelser 

genom att läsa skönlitteratur. Elevens kommentar om att han kan lära sig genom en viss sorts 

böcker visade att även om eleverna inte är medvetna om det har de lärt sig av det de läst. Våra 

egna erfarenheter styrker också det faktum att skönlitterär läsning bidrar till att eleverna kan 

tillgodogöra sig kunskap om exempelvis en historisk händelse.  

 

 



 45 

5 Diskussion  

 

Då analysen av intervjuerna sker med inspiration av ett hermeneutiskt synsätt blir följaktligen 

även diskussionen nedan präglad av hermeneutiken. Ambitionen med uppsatsen är att vi ska 

få en djupare förståelse för skönlitteraturens påverkan på självbilden hos elever i förhållande 

till sig själva och till andra. Frågeställningarna som styr vår studie är som ovan beskrivits: 

Hur väljer eleverna skönlitterära texter, Vad påverkar eleverna i själva läsningen och Vilken 

betydelse har svenskämnet för skönlitterär läsning. Följande diskussion kommer därför att 

jämföra och diskutera den tidigare forskningen tillsammans med resultatet av intervjuerna 

med eleverna. 

 

Det blir uppenbart i intervjuerna att eleverna i vår studie föredrar realistiska berättelser och att 

de anser att bokens handling måste upplevas som verklig för att eleverna skulle uppskatta det 

som de läser. Eleverna sammankopplar det som de har läst till verkliga händelser och betonar 

vid upprepade tillfällen vikten av att kunna göra verklighetsanknytningar vid skönlitterär läs-

ning. En del av eleverna påpekade att de ibland läser skönlitteratur avsedd för vuxna. Rappor-

ten Läsa för att lära visar att den genre av skönlitteratur eleverna i årskurserna 7 till 9 i första 

hand läser är ungdomsböcker (LR 2005). Emellertid skriver Ulfgard i sin avhandling att ung-

domar väljer bort ungdomsboken och går direkt från barnböcker till vuxenlitteratur (Ulfgard 

2002). Vad som i verkligheten föreligger kan inte vi svara på, men det är helt klart värt att 

ägna en tanke.  

 

I Nationell strategi för läsning beskriver Nylander det faktum att många ungdomar slutar att 

läsa i tonåren och det uppfattar vi vara en direkt följd av att det faktiskt inte finns tillräckligt 

mycket passande litteratur för ungdomar (Nylander 2005/06). Även lärare som deltar i under-

sökningen Läsa för att lära påpekar att de behöver tid till att läsa böcker för att kunna ge läs-

tips och för att arbeta med skönlitteratur i undervisningen (LR 2005). Lärarnas kommentarer 

tyder på att bra litteratur för ungdomar inte finns lättillgängligt. Eleverna i studien är dessut-

om överens om att de befinner sig i en mellanålder och det påverkar dem i deras val av littera-

tur. 

 

Vidare visar rapporterna och motionen som nämnts ovan samt det som eleverna berättar att 

eleverna inte använder biblioteket i den utsträckning som är eftersträvansvärt. Eleverna i stu-
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dien diskuterar det faktum att det inte finns tillräckligt med böcker för äldre elever i skolbibli-

oteket och det är högst anmärkningsvärt. Det är inte heller en tillfredsställande tanke att ele-

verna inte får vistas i skolbiblioteket. Vem är det till för om inte eleverna? Det är förödande 

för läsningen och hur skall eleverna under dessa förhållanden kunna hitta passande litteratur? 

Det skulle vara intressant att gå in på djupet i det förbudet och se vad som verkligen ligger 

bakom det. Det är inte förvånande att eleverna inte heller använder sig av huvudbiblioteket 

eftersom de inte etablerat ett bra förhållande till skolbiblioteket, vilket också bidrar till att 

ingen leder dem till passande litteratur. Att lärarna inte heller ser till att eleverna aktivt arbetar 

med skönlitteratur i undervisningen är också en bidragande faktor till elevernas dåliga förhål-

lande till skolbiblioteket.  

 

Det blir uppenbart både i intervjuerna samt i rapporterna som presenterats ovan att eleverna i 

många fall prioriterar annat än skönlitterär läsning. Fritidsintressen, kompisar och betyg utgör 

en stor roll i ungdomars liv. Samhällets moderna utformande och de stora förändringar som 

det innebär leder till att elever till stor del ägnar sig åt annan mediekonsumtion än skönlitterär 

läsning. Som diskuteras inledningsvis strömmar det ut information genom TV-kanaler, reklam 

och Internet. Enligt rapporten Medieutveckling 2006 användes år 2005 endast cirka 20 minu-

ter av 6 timmars mediekonsumtion till läsning av skönlitteratur (Radio- och TV-verket 2006). 

Rapporter från källor som SCB om minskat läsande talar sitt tydliga språk. Ziehe påpekar att 

media som TV-kanaler, reklam och Internet påverkar identitetsutvecklingen och vi frågar oss 

var ungdomar får verktyg till att sovra bland all den information som de dagligen blir utsatta 

för (Nørgaard I Gytz Olesen & Møller Pedersen red. 2004).  

 

I enlighet med forskare som bland annat Langer, McCormick och Rosenblatt påverkar skönlit-

terär läsning oss i vår utveckling och vårt ställningstagande. Den ger oss möjlighet att utveck-

la våra förhållanden till oss själva och till andra. De menar att litteraturen ger oss verktyg för 

att kunna ta ställning i det egna livet. Om man ställer forskningsresultaten mot styrdokumen-

tens uppmaningar om att svenskämnet ska bidra till att stärka elevers identitet och förståelse 

för andra bör det rimligtvis innebära att svenskämnet ska omfattas av en avsevärt stor del läs-

ning och arbete med skönlitteratur.  

 

Forskningsresultatet från ovan nämnda forskare bekräftas av eleverna i vår studie när de tyd-

ligt påpekar att de anser sig få erfarenheter och att de själva utvecklas genom det som de läser. 

I rapporten om yttrandefrihet från LR redovisas en direkt koppling mellan elevers läsande och 
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deras syn på andra människor. Ett oroväckande stort antal elever som inte läser anser att män-

niskor inte är lika värda medan de flesta som läser har en mer tolerant inställning till andra 

människor (LR 2006). Detta anser vi vara bekymmersamt och frågan som vi ställer i inled-

ningen måste uppmärksammas: Kommer det i takt med att Sverige blir mer mångkulturellt att 

växa upp människor som har en mindre tolerant syn på sina medmänniskor eller människor 

som på något sätt skiljer sig från mängden? Onekligen kan detta vara ett antagande som speg-

lar framtiden. 

 

Angående synen på självbilden anser vi att eleverna i studien har en medveten bild av hur de 

får ett vidare perspektiv genom sin läsning och att de genom skönlitteraturen skapar grunder 

för ställningstaganden i sina egna liv. På ett naturligt sätt knyter de samman sina liv med det 

de läser. Eleverna gör kopplingar och drar paralleller mellan det lästa, sin litterära repertoar 

och verkligheten. Eleverna är uppenbart medvetna om att deras situationer är annorlunda än 

många andras och kan genom skönlitteraturen se andra perspektiv.  

 

Enligt Lpo94 har skolan en viktig uppgift i att förankra grundläggande värden som vårt sam-

hällsliv vilar på. Som vi tidigare diskuterar i vår studie framkommer det att skönlitterär läs-

ning är en viktig komponent i elevers utveckling. Bland annat ger kursplanen för svenskämnet 

uppmaningar om att stärka elevernas identitet och vi menar att skönlitteratur är ett utomor-

dentligt verktyg för att eleverna ska kunna uppnå en djupare förståelse för sig själva och för 

andra.  

 

I diskussionen om vilken betydelse svenskämnet har för skönlitterär läsning framkommer det 

att eleverna i studien har svårt att läsa i skolan. Eleverna har som tidigare berättats lästimme 

under skoltid, men de kan inte läsa vid det tillfället. De blir störda och anser att det är mycket 

bättre att läsa på andra platser än i skolan. Att eleverna inte kan läsa under skoltid anser vi 

vara oroväckande. Vi undrar om detta är uppmärksammat av läraren, och törs påstå att det 

sannolikt inte är det. Lärarna i rapporten Läsa för att lära påstår däremot att de arbetar mycket 

med skönlitterär läsning och anser att eleverna i stor utsträckning läser i skolan (LR 2005). 

Emellertid kan man fråga sig om eleverna som lärarna i rapporten syftar på faktiskt läser eller 

om de har samma problem som eleverna i vår studie. Hur skönlitterär läsning fungerar i klass-

rumssituationer är något som vi kommer att vara mycket uppmärksamma på i vår lärargär-

ning, och kommer således att söka efter former där eleverna är bekväma med att läsa.  
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Under intervjutillfällena betonar eleverna vid upprepade tillfällen att de har ett behov av att 

prata om det som de läser. Detta för att det är intressant att höra andras uppfattningar och för-

klaringar av det lästa, och i synnerhet när innehållet i boken har en handling av en karaktär 

som berör. Intressant i sammanhanget är det faktum att eleverna vid endast ett tillfälle läst 

skönlitteratur i grupp och sedan haft diskussioner. Vår studie presenterar forskning som visar 

att det är viktigt att lärare arbetar med skönlitteratur i undervisningen och det är överraskande 

att eleverna i studien inte har gjort det mer. Aidan Chambers uttalande om att val av litteratur 

inte får ske slumpmässigt för att läsningen påverkar perspektivet på omvärlden, att läsandet är 

en helhet, samt att läsandet av en text är en grundläggande del i människan liv var något som 

inte följdes i de klassrum som eleverna i studien använder till vardags (Chambers 1993).      

 

Intervjuerna som äger rum i vår studie får som vi tidigare berättar ibland formen av ett bok-

samtal. Det är tydligt att eleverna tycker att det är positivt att prata om novellerna och de dis-

kuterar sina olika tankar och uppfattningar. Det är också uppenbart att eleverna uppskattar att 

höra hur de andra uppfattar vissa saker och diskuterar livligt runt vissa aspekter i texterna. 

Tydandet av handlingarna i novellerna skiljer sig ibland och i samtalet iakttog vi eleverna 

tillsammans resonera sig fram till hur händelserna hänger ihop. Det blir på detta sätt uppen-

bart att eleverna är påtagligt medvetna om att varje individs läsning är unik och använder sig 

av detta för att tillsammans tyda texten.  

 

Enligt Svedner ska skönlitterär läsning generera kunskap. Vi ställer oss positiva till detta och 

menar att skolan inte ska begränsa skönlitterär läsning inom svenskämnet. Skönlitteratur kan 

med fördel utnyttjas som informationskälla även inom andra skolämnen. Skönlitterär läsning 

bidrar exempelvis till logiskt tänkande, kunskap om historiska händelser och medvetenhet om 

andra religioner och kulturer.  

 

 

5.1 Metoddiskussion  

 

Nedan diskuteras studiens material och metod och dess olika stadier huruvida de gick som 

planerat eller inte. Även studiens validitet och reliabilitet diskuteras samt dilemman som kan 

uppstå vid användandet av metoden vi valde. Till vår hjälp tar vi Torsten Thurén och Runa 

Patel & Bo Davidsson. 
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Som beskrivs i avsnitt 3 Material och metod var intervjun som kvalitativ metod självklar för 

att passa studies syfte. Att vi använde gruppintervjuer och enskilda djupintervjuer hade sin 

grund i att novellerna fungerade som utgångsläge i diskussionen mellan eleverna. Vid första 

tillfället var vår avsikt att gruppen skulle bekanta sig med varandra och att material skulle 

delas ut till eleverna (se bilaga 1 och 2). Efter de två gruppintervjutillfällena användes enskil-

da intervjuer för att förtydliga diskussionerna och grundligt ta reda på elevens förhållande till 

litteratur. I och med intervjuerna uppnåddes syftet med studien och relevant information 

framkom i stor utsträckning. Eleverna uppfattades som positiva och de tyckte samtalen var 

lättsamma och intressanta, vilket de även uttryckte.  

 

Novellerna och frågeställningarna rörande dessa samt frågor om elevernas förhållande till 

skönlitteratur var utgångsläget i intervjuerna. Detta visade sig vara ett framgångsrikt tillväga-

gångssätt. Eleverna använde sina tankar om novellerna och kopplade dem till annan litteratur 

och verkliga händelser i deras och andras liv, vilket också var vår avsikt och förväntan med 

intervjuerna. Med andra ord hade validiteten uppfyllts genom den valda metoden. För att upp-

nå en god validitet i en kvalitativ studie ska man enligt Patel och Davidsson ”upptäcka förete-

elser, att tolka och förstå innebörden av livsvärlden, att beskriva uppfattningar eller en kultur” 

(Patel & Davidsson 2003:103). Detta anser vi också blev verklighet genom vår metod och 

samtalet fick även sidospår som visade sig relevanta för studien.  

 

Ett dilemma som kan uppstå genom att använda intervju som metod är risken att eleverna inte 

ger tillräckligt uttömmande svar eller ger svar som inte är helt sanningsenliga. Det kan också 

bidra till att eleverna ger de svar som de förväntas svara eller är etiskt korrekta. Frågan är om 

dessa dilemman kan undvikas genom att använda andra metoder eller om problemen kvarstår? 

Emellertid undanhöll vi studiens syfte för eleverna och det bidrog till en högre reliabilitet i det 

som framkom i intervjuerna. Vidare har reliabiliteten i studien sina begränsningar i och med 

studiens avgränsning, men reliabilitet är ett begrepp som enligt Thurén i boken Vetenskap för 

nybörjare inte har så stor vikt i en kvalitativ studie (Thurén 1991:22).  

 

En brist i vår metod var att de enskilda intervjuerna blev lite förhastade. Intervjuerna hade 

troligen blivit ännu mer givande om de hade fått utrymme till mer planering och eftertanke av 

oss som intervjuare. Vi upplever trots allt att intervjuerna präglas av intressanta diskussioner 

och att de således utgör en del av resultatet.  
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Vi valde att transkribera intervjun ordagrant, men talspråk och slang skrevs om till ett mer 

korrekt språk för att få materialet lättläst och förståligt. Vi valde även att skriva med fniss, 

skratt och upprepningar för att i möjligaste mån kunna återge intervjuerna i full utsträckning.  

 

Vidare var ambitionen med studien att undersöka skönlitteraturens eventuella inverkan på 

eleverna och således ta reda på elevernas inställningar och åsikter om detta. Texter användes 

för att eleverna med hjälp av dessa skulle kunna frambringa och beskriva de tankar och käns-

lor som de upplever när de läser en text. Texterna eleverna fick var noveller och därmed kräv-

de läsningen inte mycket tid av eleverna. Novellerna bidrog till att eleverna enkelt kunde be-

skriva deras reaktioner och funderingar som äger rum när de läser skönlitteratur. Emellertid 

var novellernas innehåll av mindre betydelse för studiens resultat, men bifogades trots allt för 

att läsare av denna uppsats ska få ett helhetsintryck av hela studien. Eleverna fick frågor i an-

knytning till novellerna med avsikten att väcka ett resonemang kring deras tankar och reaktio-

ner. Eleverna fick som diskuteras ovan även övergripande frågeställningar om deras förhål-

lande till skönlitteratur. Dessa frågeställningar användes sedan som utgångspunkter vid inter-

vjutillfällena.  
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6 Avslutning 

 

Avslutningsvis följer en slutsats där vi avser att i korthet besvara våra frågeställningar samt ge 

exempel på implikationer. Dessutom ges uppslag till vidare forskning samt ett slutord. 

 

 

6.1 Slutsats och implikationer  

 

Skönlitterär läsning är bra för individen. Det råder efter denna studie inga tvivel om detta. 

Elever utvecklas på en rad olika positiva sätt genom sin läsning och är dessutom medvetna om 

att läsning är bra för deras utveckling. Emellertid visar forskningen även att media har en stor 

roll i identitetsutvecklingen och det är en oroande utveckling. En skrämmande tanke är att 

eftersom cirka 36 procent av Sveriges befolkning läser skönlitteratur varje vecka, och denna 

siffra har minskat med 13 procentenheter på 13 år skulle det kunna innebära att om 36 år är 

den skönlitterära boken utdöd.  

 

Vidare kan följande sammanfattning göras: Eleverna i studien anser att deras självbild och 

bilden av andra påverkas av det de läser. Den tidigare forskningen visar tydligt att läsning 

påverkar individen samt bidrar till utvecklandet av identiteten och rapporter visar att elever 

som läser mer har en mer tolerant syn på sina medmänniskor. Lägg samman det med SCB:s 

siffror om skönlitterär läsning som visar att läsningen i åldrarna 16 till 24 har minskat med 

cirka 13 procentenheter på 13 år och resultatet blir då långt ifrån en tillfredställande tanke 

(www.scb.se). Om läsning av skönlitteratur fortsätter att minska kommer farhågan om en 

mindre tolerant syn på medmänniskorna som presenterades ovan att besannas.  

 

Elevernas dåliga förhållande till biblioteket bidrar till att eleverna läser mindre. Detta borde 

åtgärdas genom bland annat läsfrämjande åtgärder och satsning på böcker för ungdomar för 

att stärka elevers förhållande till skönlitteraturen och därmed också biblioteket.  

 

Skolan och framförallt lärare i svenskämnet måste ta sitt ansvar och ge eleverna bra traditio-

ner gällande skönlitterär läsning. Det måste hittas former för att skönlitterär läsning naturligt 

ska kunna utövas på fritiden såväl i skolan. Fler lärare bör också lyssna till elevernas behov 

och utveckla sitt arbete med skönlitterär läsning. Exempelvis genom att lärare hjälper eleverna 
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att hitta passande litteratur och även bidra till att öka förståelsen för det lästa genom att konti-

nuerligt organisera gruppdiskussioner och samtal.  

 

Genom denna studie har frågeställningarna som ställdes initialt besvarats och vi anser att syf-

tet därmed har uppnåtts.  

 

 

6.2 Vidare forskning 
 

Eftersom det belysts att skönlitteratur har en positiv inverkan på individer hade det varit in-

tressant att välja ut specifika böcker och se vad och hur just de böckerna påverkar eleverna. 

Att undersöka hur läsningen påverkade en individuell läsare, hur det skiljde sig mellan indivi-

der samt vad som hände med den initiala tolkningen när böckerna diskuterades med andra 

elever hade varit mycket intressant. Naturligtvis kan man även genomföra den studien ur ett 

genus eller ickegenusrelaterat perspektiv, vilket följaktligen hade givit två helt olika studier.  

 

Vidare har vi tidigare antytt att mycket tyder på att man kan generera kunskap genom skönlit-

teraturen. Därför skulle det vara intressant att undersöka elevernas eventuella kunskapsinhäm-

tande genom att läsa skönlitteratur. Hur mycket eleverna faktiskt kan lära sig om exempelvis 

historiska händelser eller andra kulturer genom att använda sig av skönlitterär läsning?   

 

Det hade även varit intressant att fördjupa ovanstående studie och inbegripa fler elever samt 

involvera lärares inställning till skönlitterär läsning. Med detta skulle effekterna av skönlitte-

rär läsning ytterligare tydliggöras och därmed kunna övertyga fler lärare att använda sig av 

skönlitteratur i undervisningen.  
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6.3 Slutord 

 

De avslutande orden i denna uppsats kommer från författaren och journalisten Mustafa Can 

och hans bok Tätt intill dagarna. Orden får tala för sig själva. 

 

Bokvärlden krympte, till skillnad från hos människan, inte ihop till ett dus-

sin enkla frågeställningar. Litteraturen vidgade min trånga värld, den gjorde 

mig större och självsäkrare. Men den utmanade mig också: den tvingade 

mig att omvärdera mina självklara uppfattningar om världen och gjorde mig 

även osäker – vilket kanske är litteraturens självklara väsen. Litteraturen var 

pålitligare än jag och således en trofast vän som varken lät sig förföras av 

vältaligt smicker eller böjde sig inför hot om våld 

 

                                                                                                                             (Can 2006:73f).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Källförteckning 

 

 

Tryckta källor 
 

Alvesson, Mats & Sköldberg Kaj (1994). Tolkning och reflektion. Lund. Studentlitteratur. 

 

Bourdieu, Pierre (1986). Kultursociologiska texter. Stockholm. Ordfront. 

 

Can, Mustafa (2006). Tätt intill dagarna – berättelsen om min mor. Stockholm. Norstedts 

förlag. 

 

Chambers, Aidan (1993). Böcker inom oss - om boksamtal. Stockholm. Norstedts. 

 

Culler, Jonathan (2007). The literary in theory. Stanford. California. Stanford University 

Press. 

 

Falkheimer, Jesper (2001). Medier och kommunikation – En introduktion. Lund. Studentlitte-

ratur. 

 

Giddens, Anthony (1998). Sociologi. Lund. Studentlitteratur. 

 

Hartman, Jan (2004). Vetenskapligt tänkande – Från kunskapsteori till metodteori. Lund. Stu-

dentlitteratur. 

 

Holmberg, Claes-Göran & Ohlsson, Anders (1999). Epikanalys – En introduktion. Lund. Stu-

dentlitteratur. 

 

Langer, Judith A. (1995). Envisioning Literature. Literary understanding and literature in-

struction. New York. Teachers College Press. 

 

Lärarförbundet (2001). Lärarens handbok, Skollag, Läroplaner, Yrkesetiska principer. Solna. 

Lärarförbundet. 

 

Malmgren, Lars-Göran (1996). Svenskundervisning i grundskolan. Lund. Studentlitteratur. 

 

McCormick, Kathleen (1994). The culture of reading and the teaching of English. Manches-

ter. Manchester university press. 

 

McQuillan, Martin (2001). There is no such thing as Reader-response theory. I Julian 

Wolfreys, ed: Introducing Literary Theory. Edinburgh University Press. Edinburgh. 

 

Molloy, Gunilla (2000). Reflekterande läsning och skrivning. Lund. Studentlitteratur. 

 

Nikolajeva, Maria (2004). Barnbokens byggklossar. Lund. Studentlitteratur. 

 

Nørgaard, Britta (2004). Thomas Ziehe. I Søren Gytz Olesen &, Peter Møller Pedersen, red: 

Pedagogik i ett sociologiskt perspektiv. Lund. Studentlitteratur. 



Olsson, Bengt & Algulin, Ingemar (2005). Litteraturens historia i världen. Stockholm. Nor-

stedts Akademiska Förlag. 

 

Orlenius, Kennert (2002). Värdegrunden - finns den? Stockholm. Runa förlag. 

 

Patel, Runa & Davidsson, Bo (2003). Forskningsmetodikens grunder - Ett planera, genomfö-

ra och rapportera en undersökning. Lund. Studentlitteratur. 

 

Persson, Magnus (2002). Kampen om högt och lågt – Studier i den sena nittonhundratalsro-

manens förhållande till masskulturen och moderniteten. Stockholm. Brutus Östlings Bokför-

lag Symposion. 

 

Radio- och TV-verket (2006). Medieutveckling 2000. Bengtsson, Eva red: Haninge. Taberg 

Media Group. 

 

Rosenblatt, Louise M. (2002). Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa. Lund. 

Studentlitteratur. 

 

Sarland, Charles (1991). Young people reading – culture and response. Milton Keynes. Phila-

delphia. Open University Press.  

 

Svedner, Per Olof (1999). Svenskämnet & Svenskundervisningen - Närbilder och Helhetsper-

spektiv. Kunskapsföretaget i Uppsala. Uppsala. 

 

Ulfgard. Maria (2002). För att bli kvinna – och av lust – en studie om tonårsflickors läsning. 

Falun. B. Wahlströms. 

 

Thavenius, Jan (1999). De många kulturbegreppen. I Lars Gustaf Andersson, Magnus Persson 

& Jan Thavenius, red: Skolan och de kulturella förändringarna. Lund. Studentlitteratur. 

 

Thavenius, Jan (1991). Klassbildning och folkuppfostran - Om litteraturundervisningens tra-

ditioner. Bruno Östlings Bokförlag Symposium AB. Stockholm/Stehag. 

 

Thomson, Jack (1990). Understanding Teenagers’ Reading – Reading processes and the 

teaching of literature. Maryborough.Victoria. Australian association for the teaching of Eng-

lish INC. 

 

Thurén, Torsten (1991). Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm. Liber AB. 

 

Trost, Jan (1997). Kvalitativa intervjuer. Lund. Studentlitteratur. 

 

Volker, Barbro (2003). Låna dig mina ögon. Skara.  

 

 

 

 

 

 



Rapporter 
 

Nylander, Christer m.fl. (fp). Motion 2005/06:Ub351. Nationell strategi för läsning. Sveriges 

Riksdag. Stockholm.  

 

Rapport från Lärarnas Riksförbund (2005). Läsa för att lära. Stockholm.  

 

Rapport från Lärarnas Riksförbund (2006). Yttrandefriheten i skolan - Elevernas attityder, 

värderingar och läsvanor. Stockholm. 

 

 

Elektroniska källor  

 
Alexander, Linda B. (2006). Multicultural Cinderella - This is fun work! 

http://findarticles.com/p/articles/mi_qa4009/is_200607/ai_n17184377. 2007-01-22. 

 

Nationalencyklopedins Internettjänst. Identitet.  

http://www.ne.se.ezproxy.bib.hh.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=209858&i_word=identitet 

2007-05-10. 

 

Nationalencyklopedins Internettjänst. Litteratur. 

http://www.ne.se.ezproxy.bib.hh.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=243059&i_word=litteratur 

2007-05-11. 

 

Skolverket. Grundskola. Kursplaner och betygskriterier. Svenska.  

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=23&skolform=11&i

d=3890&extraId=2087 

2007-03-30. 

 

Skolverket. Ämnesprovet 2006 i svenska och svenska som andraspråk åk 9 och specialskolan 

åk 10. http://www.skolverket.se/content/1/c4/18/81/070126%20sv%20%E4p%209.pdf 

2007-04-15.  

 

Undersökning av levnadsförhållanden från Statistiska Centralbyrån.(2006). Bokläsning varje 

vecka http://www.scb.se/templates/tableOrChart____48545.asp. 2007-04-13. 

 

Wikipedia, den fria encyklopedin. Hermeneutik. http://sv.wikipedia.org/wiki/Hermeneutik 

2007-05-04. 

 

 

Föreläsningar 

 

Eriksson, Claes. Intervju som metod: Muntlig föreläsning. Högskolan i Halmstad. 2007-01-

24. 

 

Svensson, Birgitta. Barn och ungdomslitteratur: Muntlig föreläsning. Högskolan i Halmstad. 

2006-01-18. 

 

http://findarticles.com/p/articles/mi_qa4009/is_200607/ai_n17184377
http://www.ne.se.ezproxy.bib.hh.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=209858&i_word=identitet
http://www.ne.se.ezproxy.bib.hh.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=243059&i_word=litteratur
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=23&skolform=11&id=3890&extraId=2087
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=23&skolform=11&id=3890&extraId=2087
http://www.scb.se/templates/tableOrChart____48545.asp
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hermeneutik


Referenslitteratur   

 

Backman, Jarl. Rapporter och uppsatser. Lund. Studentlitteratur. 

 

Johansson, Bo & Svedner, Per Olof (2001). Examensarbetet i lärarutbildningen. Uppsala. 

Kunskapsföretaget. 

 

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2004). Att skriva en bra uppsats. Malmö. Liber 

AB. 

 

Svenska språknämnden (2003). Svenska skrivregler. Stockholm. Liber AB.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 1 

 

Samtal om skönlitteratur 

 

Vi vill få en inblick i ditt förhållande till skönlitteratur (böcker) och ber dig därför att fundera 

över följande frågor tills nästa träff: 

 

 Tycker du om att läsa böcker? 

 Hur ofta läser du böcker? 

 Vad läser du? Inom vilken genre? 

 Kan eller vill du läsa vad som helst, eller finns det något du undviker? 

 När läser du? 

 Varför läser du? 

 Hur väljer du de böcker du läser? Väljer du själv? 

 Nämn några böcker som du läst? 

 Finns det någon bok som berört dig extra mycket? 

 

 

 

 

 

Du kommer även att få två noveller som vi önskar att du läser tills nästa träff då vi kommer att 

diskutera kring dessa texter. Till dessa noveller kommer du att få några frågor som vi vill att 

du funderar över.  

 

 

 

 



Bilaga 2 
 

Renata och Sjökungen                                                Lockligt lyttade 

En invandrarsaga                                                             av Hans Gunnarsson 

av Maria Nikolajeva  

  
 

 

Läs gärna igenom novellerna ett par gånger och anteckna kort dina svar för ditt eget minne. 

Innan du läser igenom novellerna så fundera en stund över novellernas titlar. Skriv ned vad 

tänker du på när du läser titlarna?  

 

 Vad handlar novellerna om? 

 Tror du att det finns något budskap i novellerna? Kan författarna ha någon baktanke 

med det de skriver? 

 Är novellerna realistiska? Kan livet se ut så här? 

 Kan du sätta dig in i personernas situationer i novellerna och i och med det förstå de-

ras agerande?  

 

 

Anteckna gärna här: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lockligt Iyttade 

 

Av Hans Gunnarsson 

 

 

DET DRABBAR JU andra, hela tiden, det räcker med att slå upp bladet eller sätta på 

teven för att bli varse den saken, så när allt kommer omkring är det väl inte mer än rätt 

att också jag fick en släng av sleven, tänker jag ibland när Nils är på sitt mest lynniga 

humör, när han får sina vredesutbrott eller plötsligt ser på mig som vore jag en främmande, 

eller som nu, när han inte svarar, när han bara fortsätter med sitt envisa stirrande i 

bladet.  

»Du kastar om bokstäverna«, upprepar jag. »Mhm.«  

»Du menar lyckligt lottade?« »Visst är vi«, säger han. »Ska jag kaffa på lite sätta?«  

Först då lyfter han blicken från bladet.  

»Kaffe«, säger jag och reser mig. »Vi ska väl ha oss lite kaffe?«  

Han grymtar lite, slår ner blicken igen j det är nästan det enda han gör om dagarna 

numera, sitter vid köksbordet och bläddrar i bladet. Inte för att jag klandrar honom, 

jag vet ju hur det är och försöker verkligen följa läkarnas råd och göra mitt bästa för 

att inte förvirra och irritera honom i onödan. Försöker glädja mig åt de små stunder-

na av klarhet och närvaro, glimtarna av den han var före olyckan. Ändå kan jag inte 

helt sluta hoppas eller låta bli att kräva hans uppmärksamhet, pröva honom, få ho-

nom att verkligen prata med mig.  

»Har du läst om Rolf?« försöker jag igen. »Rolf?«  

»Ja, Evys son?«  

»Vad är det med honom?«  

»Det står ju i bladet«, säger jag och kan sedan inte hejda mig. »Vi pratade ju om det 

alldeles nyss, jag var ju där när dom hämtade honom.«  

Han förstår inte, minns inte. Och jag väntar på hans reaktion. Men den kommer inte, 

han bara nickar och vänder sida i bladet.  

Och jag suckar och sätter kaffepannan på spisplattan, frågar om han vill ha en eller 

två bullar - fastän han aldrig vill ha mer än en, oavsett vad han svarar - och tänker 

sedan att det ju faktiskt kunde ha varit värre. Mycket värre, tänker jag. Det räcker 

nästan med att tänka på gårdagen, på hur Evy måste ha det nu. Att Rolf inte har mått 

särskilt bra, det har väl inte gått någon människa förbi, framförallt inte sedan han 

började gå omkring med solglasögon och den där konstiga stickade mössan på hu-

vudet, sommar som vinter, men att han plötsligt skulle få för sig att råna Hallgrens 

leksaksbutik var det nog ingen som hade räknat med. Han försökte inte ens dölja sin 

identitet. Evy och jag märkte ju redan när han kom hem igår att allt inte var som det 

skulle, att någonting var på tok. Han var uppjagad och upprymd på samma gång, s



sprang runt i lägenheten med den där tygormen som han sedan tryckte upp i Evys an-

sikte: Nu du morsan! Nu du morsan! Det var inte så lite olustigt, en fyrtiotreårig karl som 

beter sig som en överspänd och oberäknelig barnunge. Men när polisen kom, bara en 

kvart senare, blev han plötsligt hut' lugn och medgörlig som helst. ja, nästan förvän-

tansfull. De där tvära kasten i hans personlighet, det där oförklarliga trycket han har 

inom sig, om det är någon sorts ångest eller vad det är, jag begriper det inte, men 

förmodligen har det med Torstens självmord att göra, det har jag alltid trott. Kanske 

borde Evy ha sett till att placera honom på något hem för länge sen, då kanske hon 

hade sluppit all den här uppmärksamheten nu.  

»Dom jävla talibanerna«, säger Nils plötsligt.  

»Ja?« säger jag och ser på tidningen, väntar på en fortsättning. »Vad är det med tali-

banerna?«  

»Hm.«  

Fast det är klart, när man tänker på den där fruktansvärda händelsen i USA, vad är 

Evys oro jämfört med den vanmakt som de anhöriga till passagerarna, som ringde 

hem från de där kapade flygplanen, måste ha känt. Vad säger man till den man älskar 

när man bara har trettio sekunder kvar att leva och inte ens vet varför man måste dö? 

Livet är sannerligen en lika oförutsägbar som orättvis tillställning. En del drabbas 

aldrig av värre smärta än tandvärk, medan andra får istapp efter istapp i huvudet eller 

råkar ut för alla tänkbara, svårbotade sjukdomar, För att inte tala om de som tror alt 

de har all tur i världen, men som i själva verket har dubbel otur, människor som överle-

ver den stora katastrofen, bara för att gå rakt in nästa. Som han som befann sig i en av 

de där skyskraporna som flygplanen kraschade in i och som mirakulöst nog överlev-

de - men bara några veckor senare omkom under en helt vanlig promenad, när det där 

sista flygplanet störtade över New York. Kan ödet spela en människa ett grymmare 

spratt?  

Nils harklar sig, bläddrar i bladet.  

»Det har visst slutat snöa«, säger jag och slår upp kaffet åt oss, sjunker ner på stolen 

och ser ut genom fönstret, får ögonen på Hanssons grabb som under stor möda försö-

ker få med sig postcykeln genom all snö i uppförslutet. Far hans blev inte gammal, 

drunknade stupfull på Kanarieöarna innan han fyllde fyrtio, Bara några veckor tidiga-

re hade han lyckats pricka in tretton rätt på stryktipset. Det är väl sådant man kallar 

ironi nuförtiden?  

Eller som Elofsson, som körde över sig själv med bilen och dog innan ambulansen 

anlände, Vad kallar man sådant? Han skulle visst byta något på bilen, om det var en 

gasvajer eller vad det var, men fick den plötsligt i rullning och fastnade på något olyck-

ligt sätt i dörren och drogs med under ... Ja, herregud. Vad tänker man, när man som 

Aina står i fönstret och vattnar blommorna och plötsligt ser sin man kämpa för livet 

under sin egen bil?  

»Vittyskland?« »Va?«  

»Vittyskland?« muttrar Nils bakom bladet. »Har man väl aldrig hört talas om?«  



Det är en skallskada, tänker jag och tal' blicken från det blåbärsfärgade ärret ovanför 

glasögonskalmen. Det kunde ha varit mycket värre. Det är bara en vanlig skallskada 

som vem som helst kan råka ut för, det finns till och med en förening man kan gå med 

i. Det kunde ha varit oerhört mycket värre, tänker jag och fastnar återigen med blicken 

på den där rubriken på förstasidan: FÖRVIRRAD MAN RÅNADE LEKSAKSBUTIK, 

Vad sjutton hade Rolf där att göra? Vad drev honom dithän? Det var i alla fall inte 

pengarna han ville åt, och det var definitivt inte de där tygdjuren och allt vad det var 

han fick med sig därifrån, det begriper ju vem som helst. Snarare hänger det samman 

med det där oförklarliga trycket han har inom sig, det är vad jag tror, Alt han gjorde 

det av ett slags inre tvång, att han helt enkelt val' tvungen. Men vad vet man egentli-

gen? Vad vet man överhuvudtaget med säkerhet om en annan människa? Jag kan bura 

föreställa mig hu)' det är att vara i Evys kläder, Eller i Yngves, för den delen.  

Yngve, ja,  

Ibland undrar jag hur allting hade blivit om jag inte hade lämnat Yngve för Nils, om 

Nils sluppit sin skallskada då, eller om det bara hade blivit tvärtom: att Nils hade kört 

på Yngve istället? Det är en förryckt tanke, och jag är den första att förneka den. Men 

jag kan ändå inte låta bli att emellanåt tänka att det under alla dessa år hela tiden fun-

nits en gnista av rivalitet kvar hos Yngve, en liten tickande lust att skada Nils, att så-

ren aldrig läkte riktigt och att han precis som Rolf i leksaksbutiken inte visste vad han 

sysslade med, men att det var någonting han gav utlopp för just då, att han liksom 

omedvetet valde att inte styra undan, ja, att han på sätt och vis körde på Nils med vil-

je. Enligt vittnen hade han ju inte ens försökt att bromsa. När polisen stoppade honom 

förstod han ingenting, hade ingenting märkt. Och att han saknade körkort tycktes han 

inte heller vara medveten om, fastän polisen tagit det ifrån honom bara två veckor ti-

digare. då han skumpat fram flera hundra meter i diket längs Torpviksvägen i tron att 

han fortfarande befann sig uppe på vägen; också det stod att läsa i bladet. Det måste 

ha sett bra märkligt ut. I alla händelser ett lika tydligt som tragiskt tecken på att det inte 

bara är synen hans som blivit sämre sedan Märta gick bort.  

Nils bläddrar och bläddrar i det förbaskade bladet. »Ska du inte ha ditt kaffe?« säger 

jag,  

»Kaffe?«  

»Ja, jag har hällt upp.«  

Han nickar, hummar, och viker sedan långsamt och omsorgsfullt ihop bladet. Harklar 

sig så där som han heller aldrig gjorde förut. Tar en, två, tre sockerbitar i kaffet, vilket 

han heller aldrig gjorde före olyckan; rör och rör i koppen samtidigt som han ser ut 

genom fönstret.  

»Vilket jävla väder vi har fått«, säger han och knackar med skeden mot koppkanten, 

enerverande många gånger, som om han hade sirap på den.  

Jag blickar ut genom fönstret och tänker att det också är alla dessa svordomar och fel-

sägningar som kommer över hans läppar i var och varannan  mening: 

 »Vittyskland« och »lockligt lyttade« och allt vad han får till. 



Fast å andra sidan, tänker jag sedan, är det kanske just så förändringen kan beskrivas, 

som en näve grus i maskineriet: som att vi gått från lyckligt till lockligt lyttade. Jag vet 

inte. Det är den här tystnaden också, den får mig att tänka alldeles för mycket. Inte för 

att jag beklagar mig, det gör jag inte. Det kunde ha varit oerhört mycket värre. Att få 

det långa livet är inte allom givet, som Lundberg skaldade härförleden. Det räcker 

med att slå upp bladet eller sätta på teven för att bli varse den saken. Så när allt kom-

mer omkring, tänker jag, är det väl inte mer än rätt att också jag fick en släng av sleven 

till slut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Renata och Sjökungen 

En invandrarsaga 

 

Av Maria Nikolajeva 

 

 

Det var en gång en flicka som hette Renata. En vacker dag när hon promenerade 

vid havets strand såg hon Sjökungen stiga ur vågorna. 

     - Renata, sa Sjökungen. Många kvällar har jag sett dig när du gick förbi här på stranden. 

Mitt hjärta tillhör dig. Följ med mig till havets botten och bli min drottning. Du ska leva i 

prakt och rikedom, och hela havets befolkning ska tjäna dig och älska dig.  

     Sjökungen var ung och stilig. Han hade en krona av gröna sjöväxter, och hans ögon var 

som två glänsande pärlor.  

     - Ja, sa Renata, jag ska följa dig till havets botten och bli din drottning. Och så tog Sjö-

kungen henne med sig ner till havets botten. 

     Allting var annorlunda där, och först blev Renata helt förvirrad. Man kunde inte tala som 

vanligt där, utan alla talade med gester och med kroppen. Det tog lång tid innan Renata lärde 

sig att förstå och ännu längre innan hon kunde tala själv. Maten var konstig och smakade inte 

alls som hemma. Och mörkt var det på havets botten, för solstrålarna nådde aldrig ner dit.  

     Men Sjökungen var god, och han älskade Renata, och hon lärde sig att älska honom och 

hans rike. Hon blev van vid den konstiga maten, och hon blev van vid det svaga, mystiska 

ljuset. Hon blev van vid att små fiskar simmade förbi henne, precis som små fåglar flaxar om-

kring uppe på jorden.  

     Sju år hade gått, och Renata hade fått sju söner med Sjökungen .  

     En dag när hon lekte med sina söner på ett rev hörde hon kyrkklockorna från land. De 

ringde så lockande, och plötsligt stod inte Renata ut. Hon gick till sin make Sjökungen och sa:  

     - Sju år har jag bott med dig på havsbotten, men nu vill jag tillbaka till jorden och hälsa på 

min mor och min far.  

     - Som du vill, sa Sjökungen, men lova att du kommer tillbaka, för om du lämnar mig dör 

jag av sorg.  

     Renata lovade att återvända så fort som möjligt, och Sjökungen tog upp henne på land.  

     Vad mor och far blev glada när de fick se sin Renata! Vad alla väninnor kom springande 

och började fråga henne om det underbara riket på havets botten. Vad härligt det var att få äta 

riktig mat och tala sitt vanliga språk. Vad vackert musiken lät när man samlades till dans om 

kvällarna. Och vad skönt der var att se solen, och blommor och alla färger, att känna solvärme 

på huden och vindens svaga pustar .  

     - Gå inte tillbaka till Sjökungen, Renata, sa mor och far och alla väninnor.  

Här är ditt hem.  

     - Ja, sa Renata, här är mitt hem. Jag stannar här och återvänder aldrig till havets botten.        

Dagarna gick, och en kväll gick Renata längs stranden när hon plötsligt hörde Sjökungens 

röst:    

     - Renata, dina söner gråter utan dig, och mitt hjärta håller på att brista av sorg  

Då sa Renata till sin mor och far och sina väninnor:     

     - Jag älskar er alla, men mitt hem är nu på havets botten, jag har mina söner där, och jag 

måste återvända.    

     Och hon tog farväl av solen och värmen och ljuset, av den goda maten och den ljuva musi-

ken, och återvände till havsbotten och sina söner och sin make Sjökungen.  

     Åren gick, och sönerna blev större, och en dag stod Renata inte ut längre, utan gick till 

Sjökungen och sa:  

     - Jag måste upp på land igen och se solen och hälsa på mina nära och kära.  



     - Gör det, sa Sjökungen, men lova mig att du kommer tillbaka.  

     - Gjorde jag inte det förra gången? sa Renata sorgset.  

     - Jo, det gjorde du, därför litar jag på art du kommer tillbaka den här gången också, sa Sjö-

kungen och tog henne upp på land.  

     Det var sorg i Renatas barndomshem, för hennes mor hade dött för en vecka sedan, och 

hennes far dog dagen därpå. Renata grät och lade blommor på deras grav, och hennes vänin-

nor sa till henne:  

     - Stanna här hos oss, Renata, det är ditt hem. Dina föräldrars grav är här, om du inte vårdar 

den kommer graven art förfalla och gräs och mossa växer på den.  

     - Ja, jag stannar, sa Renata. Här är mitt hem, och jag vill aldrig återvända till havets botten.  

     Det gick några dagar, men en kväll när hon gick längs stranden hörde hon Sjökungens röst:  

     - Renata, vår äldsta son har gift sig, och du ska snart få ett barnbarn. Kom hem, för mitt 

hjärta håller på att brista av sorg.  

     Då suckade Renata och sa till sina väninnor:  

     - Jag måste återvända till det som nu har blivit mitt hem. Jag vill se mina barnbarn, och jag 

vill inte att min kung dör av längtan.  

     Hon tog farväl av föräldrarnas grav och såg en sista gång på den sköna varma solen och 

gick tillbaka till havets botten, där Sjökungen och sönerna mötte henne med kärlek och öm-

het.  

     Och Renata kunde sedan länge laga läcker mat av havets frukter, och hon kunde sedan 

länge berätta de vackraste sagorna på havets språk, och alla innevånare på havets botten tyck-

te om henne trots att hon var främling.  

     Och åren gick, och Renata blev gammal, och varje gång hon hörde kyrkklockorna från 

land fick hon ont i hjärtat, och en dag stod hon inte ut längre. Hon gick till sin make Sjökung-

en, som också hade blivit gammal och vithårig och vitskäggig, och sa:  

     - Jag måste upp på land och få se solen en gång till innan jag dör.  

förstår det, sa Sjökungen, men lova mig att du kommer tillbaka och är vid min sida när min 

stund kommer.  

     - J ag lovar, sa Renata, har jag inte alltid kommit tillbaka?  

     - Jo, sa Sjökungen, och tog upp henne på land.  

     Renatas väninnor hade också blivit gamla, och många av dem hade dött. Men solen sken 

fortfarande, och de varma vindarna blåste, och blommorna hade klara färger. Renata hade 

blivit nästan blind, för hon hade bott på havets botten i hela sitt liv, och musiken hörde hon 

inte så bra längre. Och hennes väninnor, de som fortfarande levde, sa:  

     - Stanna här, Renata, gå inte tillbaka till havets botten. Visst vill du väl dö här, i ditt eget 

hem, och ligga begraven bredvid dina föräldrar?  

     - Ja, jag stannar, sa Renata, här är mitt hem, och även om jag inte har levt här vill jag åt-

minstone dö här.  

     Och hon gick sakta till stranden för att ropa på Sjökungen och tala om för honom att hon 

bestämt sig för att stanna på land. Men då tänkte hon på alla sina barn och barnbarn och barn-

barns barn som hon brukade berätta sagor för på havets eget språk. Hon tänkte på de friska, 

kalla källorna på havets botten. Hon tänkte på de lena stenarna, slipade av vågorna under tu-

sentals år. Hon tänkte på den mjuka sanden som lägger sig så lätt över kroppen som ska be-

gravas. Och hon tänkte på sin make Sjökungen som hon hade levt ett långt och lyckligt liv 

med.  

     Och hon tittade på solen som höll på att gå ner i havet. Och hon följde solen till havets 

botten.  



 


