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1. Inledning 

 

1.1  Bakgrund 

I strävansmålen för svenskämnet i gymnasieskolan står att läsa följande om skönlitteraturens 

roll i undervisningen:  

 

”Skolan ska i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven utvecklar sin fantasi och lust 

att lära genom att tillägna sig skönlitteratur i skilda former från olika tider och kulturer och 

stimuleras till att söka sig till litteratur och bildmedier som en källa till kunskap och 

glädje,…”1  

 

Att skolan i sin undervisning skall sträva efter något som låter så bra författat i text betyder 

inte att slutresultatet rent praktiskt uppnår det eftersträvansvärda målet. Kan eleverna relatera 

till denna målsättning som något eftersträvansvärt?  

   Modern undervisning enligt en erfarenhetsbaserad modell ska ta sin utgång i eleven och 

dennes kunskaper och erfarenheter. Det är därför av stor vikt att lärare och lärarstudenter i 

svenskämnet har en uppdaterad insyn i elevers tänkande kring skönlitteratur. Således vill jag 

med en undersökning bland sistaårsstuderande gymnasieelever söka svar på vad de anser om 

skönlitteratur i skolan och den skönlitterära undervisningen i svenskämnet under 

gymnasieåren. Liknande undersökningar har tidigare gjorts med jämna mellanrum men 

eftersom åsikter förändras över tid är de att betrakta som färskvara i ständigt behov av 

uppdatering.   

   

1.2  Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur elever från praktiskt och teoretiskt inriktade 

gymnasieprogram som går sitt sista gymnasieår ställer sig till påståenden om gymnasieskolans 

användning av skönlitteratur inom svenskundervisningen samt deras inställning till 

skönlitteratur. Svaren från de praktiska klasserna ska jämföras med svaren från de teoretiska 

klasserna i syfte att lyfta fram eventuella skillnader och likheter. Även likheter och skillnader 

mellan kvinnliga och manliga svaranden kommer att granskas. Det gemensamma 

elevunderlaget redovisas också i sin helhet för att ge en samlad bild av alla gymnasieelevers 

                                                 
1 SKOLFS 2000:2 



 

svar. I resultatredovisningen och den avslutande resultatdiskussionen ska även elevernas svar, 

i den mån det är möjligt, jämföras med tidigare resultat i liknande undersökningar.  

 

1.3  Frågeställningar 

 Jag avser att i uppsatsen besvara följande frågeställningar:  

• Vad styr valet av skönlitteratur enligt eleverna? 

• Är skönlitteratur en viktig källa till kunskap och personlig utveckling enligt eleverna? 

• Vad anser sig eleverna vinna på att läsa skönlitteratur? 

• Vilka likheter och skillnader visar sig i åsikterna om litteratur och 

litteraturundervisning i skolan mellan de praktiska och teoretiska programmen? 

• Vilka likheter och skillnader i åsikterna om litteratur och litteraturundervisning kan 

synas mellan kvinnor och män i undersökningen?  

 

1.4  Tidigare forskning inom området 

Bengt Brodows Törnrosens bok eller Törnfåglarna? (1985) är en omfattande rapport om 

läsintresse och litteraturläsning hos elever på högstadie- och gymnasienivå. Den bygger till 

stor del på två omfattande enkätundersökningar bland elever i Karlstad kommun under åren 

1983-1984. 23 gymnasieklasser i årskurs tre deltog. 119 elever i undersökningen ansåg att 

läslusten påverkats positivt av litteraturläsning i skolan och 116 elever att den påverkats 

negativt eller inte alls. Brodow sammanfattar rapporten i en mängd kriterier som han menar 

till viss del bör vara uppfyllda vid val av texter och arbetsmetoder i litteraturundervisningen: 

 

• ”Är texten så anpassad till elevens läsförmåga att den utan biverkningar kan öka denna? 

• Får eleven ett ökat självförtroende genom att läsa texten? 

• Vidgar texten elevens referensramar, hans kunskap om världen? 

• Ger texten tillräcklig stimulans i form av spänning, humor och fantasi? 

• Ger texten eleven ökad självkännedom och förmåga att hantera sina relationer till andra? 

• Får texten eleven att reflektera över existentiella och etiska frågor? 

• Stärker texten/textbehandlingen elevens språkliga kompetens?  

• Främjar texten/textbehandlingen elevens inlemmande i en social gemenskap? 

• Främjar texten/textbehandlingen elevens inlemmande i en kulturell gemenskap? 

• Ger texten goda möjligheter till kreativt efterarbete? 



 

• Bidrar texten/textbehandlingen till att eleven utvecklar ett bestående läsintresse och får goda 

möjligheter att göra insiktsfulla läsval?”2  

 

   Carina Spenke ägnar ett kapitel åt elevattityder i avhandlingen Läsa Lära Förstå en studie 

av läsning och litteratur i gymnasieskolan (1982). Hennes slutsats var att skolan misslyckats 

med att skapa intresse för litteratur hos eleverna och misslyckandet sammankopplas med 

lärarnas dåliga insikt i elevernas läsning. Gymnasisterna uppvisade ett lågt intresse för 

litteratur generellt men hos flickorna var inställningen till läsning mindre negativ än hos 

pojkarna.  

   Det könsbundna mönstret från bl.a. Spenkes undersökning berörs av Birgitta Bommarcos 

uppsats En bra bok (1995). Bommarco bekräftar tidigare undersökningars skillnader mellan 

flickor och pojkar och hävdar att en stor grupp elever anser att litteraturundervisning i skolan 

är att betrakta som meningslös. Bommarco undersökte 95 gymnasielevers uppsatser från 1991 

skrivna i ämnet En bra bok på de nationella standardproven. Samtliga elever gick på något av 

gymnasieskolans teoretiska program jämt fördelade på de fem gymnasielinjerna: ekonomisk, 

humanistisk, naturvetenskaplig, samhällsvetenskaplig och teknisk.  

   Bommarcos avhandling Texter i dialog (2006) är en undersökning som stöder sig på 

receptionsforskning i hennes eget klassrum under en period av tre år i en klass på det 

samhällsvetenskapliga programmet. Undersökningen utgår från ett erfarenhetspedagogiskt 

perspektiv med eleverna som aktiva resurser i undervisningen. Syftet var att skapa en 

uppfattning av vad som händer i mötet mellan gymnasieelever och skönlitterära texter.  

Bommarcos slutsatser sammanfattas i tre delar: 1. Eleverna vill läsa mer men anser sig inte ha 

tid att läsa på fritiden och därför uppskattar de en viss press från läraren att läsa mer i skolan. 

2. En grupp håller allmänbildningsargumentet högt och vill läsa mer böcker av vad de 

betecknar som klassiker och av ”stora författare”. 3. Läsning blir mer givande genom läsning 

och samtal än av enbart läsning.  

 

1.5 Teori  

I Sverige har Pedagogiska Gruppen i Lund genomfört forskning i klassrummen sedan 70-talet 

med fokus på elevers litteraturläsning. De har framhållit en erfarenhetsbaserad undervisning 

med elevens erfarenheter och kompetens i centrum för undervisningen som den mest 

eftersträvansvärda vägen till framgång i svenskundervisningen.  

                                                 
2 Bengt Brodow, Törnrosens bok eller Törnfåglarna – Om läsintresse och litteraturläsning på grundskolans 

högstadium och i gymnasieskolan, Linköping, 1985, s.248. 



 

   Lars-Göran Malmgren delar in svenskämnet i tre huvudsakligen konkurrerande 

ämnesuppfattningar3 varav den första, svenska som ett färdighetsämne, består av 

formaliserande färdighetsträning uppbyggd på övningar som, i första hand, tränar språkliga 

färdigheter genom upprepningsövningar.  

   Den andra ämnesuppfattningen benämns Svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne. 

Ämnesuppfattningen bygger på förmedlandet av ett gemensamt kulturarv bestående av en 

litterär kanon. Syftet är att skapa en gemensam kulturell kännedom om framförallt de 

västerländska litterära klassikerna och Sveriges viktigaste författare. Ämnesuppfattningens 

rötter återfinns i artonhundratalets nationalism och litteratururvalet förmodas bygga upp 

elevernas personlighet.  

   Svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne kallar Malmgren den tredje 

ämnesuppfattningen. Det som särskiljer den ifrån svenska som ett färdighetsämne och svenska 

som ett litteraturhistoriskt bildningsämne är framförallt att den utgår från och formas av 

elevernas kunskaper och erfarenheter. Färdigheter tränas i sammanhang och en målsättning 

med undervisning enligt ämnesuppfattningen är att öka förståelsen för mänskliga centrala 

problem, såväl aktuella som historiska, hos eleverna. Litteratur som återger mänskliga 

erfarenheter anses vara en viktig del av undervisningen i denna ämnesuppfattning.     

   Malmgrens tre ämnesuppfattningar är enbart teoretiska konstruktioner och han framhäver 

själv att det vart och ett av ämnena sällan förekommer i praktisk undervisning totalt 

oavhängigt från de övriga. Lärarens ställningstagande och uppfattning får dock oftast 

undervisningen att sträva i någon av de tre riktningarna.4  

   Den sistnämnda ämnesuppfattningen är den som dominerar inom lärarutbildningar och i 

läroplaner för den svenska skolan idag men de två förstnämnda existerar mer eller mindre i 

den praktiska undervisningen i skolan beroende på den undervisande lärarens 

ämnesuppfattning.  

   De svar ges i denna undersökning kommer att främst studeras ur ett erfarenhetspedagogiskt 

perspektiv enligt den beskrivning av svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne som 

Malmgren ger.   

   Robert E Probsts fem områden om potentiell kunskapsutvinning ur skönlitterär läsning i 

skolan har innebär att genom läsning av skönlitteratur utvecklar man sig själv främst inom 

fem kunskapsområden i följande ordning: 1. kunskap om det egna jaget, 2. kunskap om andra, 

                                                 
3 Lars-Göran Malmgren, Svenskundervisning i grundskolan, Lund, 1988, s.94-96.   
4 Ibid, s.96 



 

3. kunskap om texten, 4. kunskap om kontexten, 5. kunskap om meningsskapande processer.5 

Probst åberopade kunskapsområden används, något språkligt förenklade, som svarsalternativ i 

en enkätfråga (Fråga 11, tabell 4).  Frågan syftar till att få reda på vad gymnasielever anser 

vara det kunskapsområde som de utvecklar mest genom läsning av skönlitteratur.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
5 Robert E Probst, Five kinds of literary knowing, I: Judith A. Langer (ed.), Literature instruction. A focus on 

student responce, Urbana Illinois, 1992. Se även Birgitta Svensson, Gör klassikern till din egen, Stockholm, 
2008, s.18. & Birgitta Bommarco, Texter i dialog, Malmö, 2006, s.48. 



 

2. Metod och material  

 

Enkätundersökningen genomfördes på en gymnasieskola i en mindre tätort i sydsverige. 

Gymnsieskolan är kommunalt driven och den enda gymnasieskolan i kommunen. Skolans 

elevsammansättning spänner över alla samhällsskikt och omfattar såväl praktiska och 

teoretiska gymnasieprogram. Eleverna som besvarade enkäten studerade sitt tredje och sista år 

på följande programinriktningar: Handel- och Administrationsprogrammet, Barn- och 

fritidsprogrammet, Fordonstekniska programmet, Samhällsvetenskapliga programmet samt 

Naturvetenskapliga programmet varav de tre förstnämnda i denna uppsats kommer att 

refereras till som praktiska gymnasieprogram och de två sistnämnda som teoretiska 

gymnasieprogram.   

   I de praktiska programmen insamlades enkätsvar från tre klasser bestående av totalt 34 

kvinnor och 26 män varav 17 kvinnor och 12 män har besvarat enkäten. Det låga 

deltagarantalet i dessa klasser förklaras med en normalt sett relativt hög frånvaro samt att 

enkäten genomfördes i nära anslutning till elevernas jullov vilket enligt berörda lärare brukar 

föranleda ytterligare högre frånvaro. För att kompensera detta bortfall och det faktum att 

könsfördelningen i de praktiska klasserna var väldigt ojämn uppdelade genomfördes 

undersökningen i tre klasser istället för enbart de två som ursprungligen var tänkt från min 

sida. 

   I de två teoretiska klasserna bestående av 25 kvinnor och 18 män besvarades enkäten av 21 

kvinnor respektive 18 män. Totalt 68 elever besvarade enkäten fördelat på 38 kvinnor och 30 

män.  

   Som undersökningsmetod valdes en enkätundersökning bestående av sju påståenden med 

vardera fem svarsalternativ som sträcker sig från instämmer helt till instämmer inte alls samt 

fyra frågor med två till fem svarsalternativ där eleverna kryssat för det alternativ som de 

ansett vara mest kompatibelt med deras egen åsikt.  

   Metoden att med färdiga svarsalternativ bestämma en grupps åsikter eller attityder är inte 

optimal eftersom det är ett klart hinder för individuella markörer och formuleringar. Däremot 

är en enkätundersökning utformad på detta vis bäst lämpad utefter förutsättningarna för denna 

undersökning. De till antalet elever begränsade urvalsgrupperna kräver en stor svarsprocent 

på varje fråga för att stärka undersökningens tillförlitlighet. Undersökningen bygger på flera 

äldre undersökningar av gymnasieelevers attityder till skönlitteratur och svenskundervisning. 

Det medför att utformningen på svarsalternativen i flera fall är jämförbara med flera av dessa 



 

tidigare undersökningar vilket också påverkat valet att använda färdiga svarsalternativ. 

Färdiga svarsalternativ i elevenkäter har varit den vanligast förekommande metoden i tidigare 

undersökningar. Jag har även vägt in människans inneboende lathet i ekvationen vilket 

föranleder mig att tro att en tom rad under varje fråga avsedd att fritt formulera svar på  ger 

för få och för dåligt formulerade svar som inte fungerat tillfredställande som 

undersökningsmaterial.  

   För att till viss del lätta mitt eget samvete angående rätten att fritt formulera sina egna tankar 

och åsikter har ett tillägg gjorts sist i enkäten utformat: Om DU har några övriga 

kommentarer att tillägga eller vill kommentera någon av frågorna ovan får du gärna göra det 

här. Meningen åtföljdes av fyra blankrader avsedda att skriva på och möjligheten utnyttjades 

av endast en elev som skrev: ”Hatar att läsa.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Undersökning 

 

3.1 Avvikelser i enkätredovisningen 

I det första enkätpåståendet (diagram 1) förekommer ordet inte både i påståendet och i 

svarsalternativet Instämmer inte alls vilket jag i efterhand har konstaterat var en något 

olycklig kombination. Användningen av dubbla negationer är såklart inte att rekommendera 

och det kan ha varit en faktor som försvårat för de svarande att välja alternativ. Endast i en 

enkät visar det sig dock i form av ändring av valt svarsalternativ. Av ovan anförda argument 

drar jag slutsatsen att den totala svarsinformationen är att betrakta som tillförlitlig.  

   I resultatet av enkätfråga 10 (tabell 3) redovisas endast svaren från 28 svarande män totalt 

och 10 ur de praktiska programmen beroende på att svaren från två svaranden varit att 

betrakta som outtydbara. Därför stämmer inte de redovisade procentsatserna överrens med de 

elevantal som fastslagits i avsnittet metod och material.  

   Redovisningen av de kvinnliga svaren består av totalt 37 svaranden på påstående 5 (diagram 

5) och fråga 9 (tabell 1) och 15 svaranden från de praktiska programmen. Av enkätunderlaget 

på fråga 10 (tabell 3) och fråga 11 (tabell 4) redovisas svaren från 36 kvinnor totalt och 14 

från det praktiska programmet. Dessa avvikelser beror på uteblivna svar. De uteblivna svaren 

kan förmodligen härledas till att enkäten kopierades upp på både fram- och baksida, utan 

tryckta hänvisningar att vända på pappret, i syfte att spara papper.  

        

3.2 Enkätredovisning 

Läsaren bör vara uppmärksam på att procentsatserna på Y-axeln (andelen svarande i %) i 

diagram 1-7 varierar mellan diagrammen.   

   Alla procentsatser som anges i enkätredovisningen är avrundade till närmaste hela 

procenttal för enklare hantering av materialet vilket föranleder den sammanräknade totala 

procentsatsen att variera mellan 99-101 procent. 

   I diagram och tabeller betecknar tecknet T elever på teoretiska program och tecknet P elever 

på praktiska program.   

 

3.2.1 Påstående 1-7 som diagram 

Sammanställningen av de alternativ eleverna fyllt i på enkätens sju första påståenden 

redovisas nedan i diagramform:  

 



 

Diagram 1 

Läslust går inte att skapa det måste finnas från början.
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Det framgår av diagrammet att kvinnor i närmare dubbelt så stor utsträckning som män delvis 

instämmer i att det inte går att skapa läslust hos den som inte har det. Skillnaden mellan de 

som instämmer delvis är inte så märkbar mellan könen på de teoretiska programmen men 

desto mer markant märkbar mellan könen på de praktiska. Bland kvinnor på de praktiska 

programmen svarar 53 procent att de delvis instämmer i påståendet.  

   Av de som tar helt eller delvis avstånd från påståendet är det övervägande antalet män och 

mest avståndstagande totalt sett visar sig männen på de praktiska programmen vara. De som 

valde alternativet Instämmer inte alls var i klar majoritet män procentuellt ganska jämnt 

fördelade över de praktiska och teoretiska programmen.  

 
 Diagram 2 

De böcker läraren föreslår brukar vara bra. 
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Svaren visar en relativt jämn fördelning mellan såväl kön som programtillhörighet i att 



 

instämma delvis i påståendet. Endast män på de teoretiska programmen avviker från de övriga 

med ca 15 procent vilket orsakar den avläsbara skillnaden mellan den ljusblå (Kvinna-alla) 

och den blå (Man-alla) stapeln.  

   Anmärkningsvärt är att nästan så många som 18 procent av kvinnorna på de praktiska 

programmen och hela 29 procent på de teoretiska tar delvis avstånd från de av läraren valda 

böckerna medan detta svarsalternativ ratades i hög grad av de manliga svarande. Enligt 

Christina Olin-Schellers studie om gymnasieelevers textvärldar är det vanligare att pojkar i 

högre grad än flickor avvisar läsning och att flickornas läsrepertoarer i högre grad matchar 

lärarnas.6    

   Av männen svarade var tionde elev att de inte instämmer alls i att de böcker som läraren 

föreslår brukar vara bra och skillnaderna mellan män på de praktiska programmen och män på 

de teoretiska programmen var små.   

 

Diagram 3 

Det finns för få författare från andra kulturer representerade i 

svenskundervisningen.
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Ett underlag som var svårt att dra några helt välgrundade slutsatser av då viljan att ta ställning 

till påståendet var till synes svag. Även om antalet svarande som valde att ta ställning var få 

finns det vid en närmare granskning några tendenser värda att uppmärksamma.  

   Var tionde man instämmer helt i påståendet medan ingen kvinna har valt det alternativet. 

Fler kvinnor än män har valt alternativet instämmer delvis och ingen av männen på de 

praktiska programmen instämmer i det svarsalternativet.  

   Alternativen tar delvis avstånd och instämmer inte alls har en knapp men ändå högre andel 

kvinnliga svarande.   
                                                 
6 Christina Olin-Scheller, Mellan Dante och Big Brother – en studie om gymnasieelevers textvärldar, Karlstad, 
2006, s.216-217. 



 

Diagram 4 

Läsning av litteratur ger ett större ordförråd.
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Fördelningen mellan de som instämmer helt visar inga anmärkningsvärda skillnader mellan 

könen hos det totala antalet elever. Skillnaderna visar sig mellan de teoretiska programmen, 

där 57 procent av kvinnorna och 55 procent av männen svarat att de instämmer helt och de 

praktiska programmen, där 18 procent av kvinnorna och endast 8 procent av männen valt 

alternativet.  

   Eleverna i de praktiska klasserna har i högre utsträckning än de i de teoretiska valt det lite 

försiktigare alternativet instämmer delvis och i högsta grad männen som till 75 procent har 

valt det alternativet.  

   En större andel kvinnor både representerande de praktiska som de teoretiska programmen 

har valt att hävda att de delvis tar avstånd från påståendet.  

      

Diagram 5 

Det är viktigt att läsa skönlitteratur i skolan.
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Det är möjligt att konstatera att en övervägande majoritet av alla elever instämmer helt eller 



 

delvis i påståendet det är viktigt att läsa skönlitteratur i skolan. De som instämmer är till 

andelen något färre från de praktiska programmen och de har istället en större andel bland 

både kvinnor och män som valt att svara alternativet varken instämmer eller tar avstånd.  

   Män på de teoretiska programmen visar en något större benägenhet än kvinnor att välja 

alternativet instämmer helt medan rollerna är de omvända på alternativet instämmer delvis.  

   Siffror som är värda att uppmärksamma är att män på de teoretiska programmen som delvis 

tar avstånd från påståendet är 17 procent och kvinnor på de teoretiska programmen där 14 

procent av de tillfrågade svarade att de instämmer inte alls.   

 

Diagram 6 

Böcker är en förlegad uttrycksform som kommer att försvinna under min 

livstid.
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Trots att en stor andel av alla fyra grupperna har valt att inte ta ställning vare sig för eller emot 

det något kontroversiella påståendet ger diagrammet ändå det samlade intrycket att 

gymnasieeleverna överlag inte anser boken vara en förlegad uttrycksform på väg att 

försvinna.                   

   Endast ett fåtal sluter sig till att instämma helt eller delvis och svarandegrupperna uppvisar i 

frågan ett homogent ställningstagande sånär som på män på de praktiska programmen som i 

högre utsträckning än övriga har valt att svara att de varken instämmer eller tar avstånd.  

 

 

 

 

 

 



 

Diagram 7 

Det finns vissa böcker man bör ha läst innan man slutar gymnasiet.
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33 procent av männen och 24 procent av kvinnorna på de teoretiska programmen instämmer 

helt. Endast 6 procent av kvinnorna på de praktiska programmen och inga av männen valde 

att göra detsamma.  

   Noterbart är att svaren som tar delvis avstånd och instämmer inte alls domineras av både 

kvinnliga och manliga elever från de praktiska programmen och att kvinnor på teoretiska 

program i högre utsträckning än män på teoretiska program väljer alternativet tar delvis 

avstånd.   

 

3.2.2 Fråga 8-11 som tabeller 

Alla förekommande siffror i tabellraderna representerar andelen svarande i procent. 

De svar eleverna lämnat på enkätfrågorna 8-11 redovisas i tabellerna 1-4 nedan: 

  

Tabell 1 
Vad är det som i första hand styr valet av skönlitterära böcker i skolan enligt DIG? 

 
Om lärarens val av texter och elevernas inflytande kan vi urskönja att män i större 

utsträckning än kvinnor anser att deras och andra elevers tips och önskemål är avgörande i 

valet av skönlitterära böcker som läses i skolan. Den enda gruppen som anser att lärarens 

Kön/Gymnasieprogram ♀/Alla ♂/Alla ♀/T ♂/T ♀/P ♂/P 
•Lärarens målsättning 
med undervisningen. 50 30 43 39 59 17 

•Tips och önskemål 
från elever. 37 50 48 50 23 50 

•Lärarens kunskaper 
om elevens mognad 
och förmåga att ta till 
sig litterära texter. 

13 20 10 11 18 33 



 

målsättning med undervisningen kommer i första hand är kvinnorna på de praktiska 

programmen.  

   När Brodow och Rininsland genomförde en undersökning bland undervisande lärare och 

bad dem rangordna de tre vanligaste faktorerna vid val av skönlitterära texter blev resultatet 

följande: 1. Lärarens didaktiska mål, 2. Lärarens kunskap om elevers mognad och förmåga att 

ta till sig litterära texter, 3. Elevers tips och önskemål.7  

   Att Lärarens kunskaper om elevens mognad och förmåga att ta till sig litterära texter 

hamnade på sista plats hos alla elevgrupper utom män på de praktiska programmen var inte 

överraskande då det kan tyckas vara ett svårt svar för eleverna att förstå innebörden av.  

   Ett överraskande resultat är att alla elevgrupperna utom kvinnor på praktiska program tycker 

sig få igenom tips och önskemål i så stor omfattning när lärarkåren bedömer det komma först 

i tredje hand.  

     

Tabell 2 
Vad är det som i första hand styr valet av skönlitterära böcker när DU själv väljer? 

 

Siffrorna visar att män oftare än kvinnor väljer skönlitterära böcker baserat på textens 

utformning och störst är utfallet med 33 procent av männen i de praktiska programmen. 

Bommarco hänvisar till Pedagogiska Guppen i Lund som menar att textcentrerad läsning 

skapar en större klyfta mellan text och läsare vilket kan leda till läsaren tappar viljan att läsa 

skönlitteratur. En erfarenhetspedagogisk litteraturundervisning, som är att föredra, måste 

knyta an till elevernas erfarenhet och kompetenser.8  

   Den stora majoriteten svarande har genomgående menat att mina åsikter och värderingar 

styr valet av skönlitteratur i första hand vilket kan ses som en framgång för den moderna 

litteraturundervisningen som enligt Brit Arna Susegg ska arbeta med eleven som 

medkonstruktör i undervisningen och inte med färdighetsträning.9       

 

 

                                                 
7 Bengt Brodow & Kristina Rininsland, Att arbeta med skönlitteratur i skolan: praktik och teori, Lund, 2005, 
s.130. 
8 Bommarco, a.a., s.45. 
9 Brit Arna Susegg, Litteraturundervisning med eleven i sentrum. Om utvikling av en ny litteraturdidaktikk, I: 
Staffan Thorson (red.), Andra nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning, Göteborg, 2004, s.231. 

Kön/Gymnasieprogram ♀/Alla ♂/Alla ♀/T ♂/T ♀/P ♂/P 
•Mina åsikter och 
värderingar. 81 73 86 78 75 67 

•Hur texten i boken är 
skriven. 19 27 14 22 25 33 



 

Tabell 3 
Vad anser DU att skönlitterär läsning i första hand utvecklar för kunskaper hos DIG? 

 

Frågan syftade till att utvärdera vad eleverna själva ser för kunskapspotential i 

litteraturläsning och resultatet är något förvånande. Att 50 procent av männen och 48 procent 

av kvinnorna på de teoretiska programmen anser att läsning i första hand utvecklar Kunskap 

om texten är anmärkningsvärt och något av ett bakslag för en erfarenhetspedagogisk syn på 

litteraturundervisning (jämför tabell 2). Särskilt förvånande är att denna syn på 

kunskapsvinning är mer utbredd bland elever på de teoretiska programmen än den verkar vara 

hos män och kvinnor på de praktiska programmen.  

   Kvinnor på de praktiska programmen sticker mest ut från mängden med sina svar genom att 

27 procent anser att i första hand kunskap om andra är en kunskap som utvecklas och även 27 

procent som tycker att kunskap om kontexten är det som utvecklas mest.  

 

Tabell 4 
Vad är vanligast att använda i litteraturundervisningen av nedan följande alternativ? 

 
Det syns ett tydligt mönster mellan kvinnor och män på de praktiska programmen och de på 

de teoretiska. Medan närmare trettio procent av både kvinnliga och manliga elever på de 

praktiska programmen svarar att det är vanligast att använda sig av hela verk av en författare 

så visar motsvarande siffror bland kvinnor på de praktiska programmen 0 procent och männen 

på de praktiska programmen 8 procent.  

   Svaren visar att användningen av antologier i större utsträckning än hela skönlitterära verk 

används på de praktiska programmen och även oftare än på de teoretiska programmen.   

Kön/Gymnasieprogram ♀/Alla ♂/Alla ♀/T ♂/T ♀/P ♂/P 
•Kunskap om 
meningsskapande 
processer. 

14 18 24 11 0 30 

•Kunskap om texten. 42 46 48 50 33 40 
•Kunskap om 
kontexten.  17 14 10 11 27 20 

•Kunskap om Dig själv 
 

6 
 

7 
 

0 
 

11 
 

13 
 

0 
 

•Kunskap om andra. 22 14 19 17 27 10 

Kön/Gymnasieprogram ♀/Alla ♂/Alla ♀/T ♂/T ♀/P ♂/P 

•Hela verk av en 
författare. 17 20 29 28 0 8 

•Antologier. 11 13 5 11 20 16 

•Lika mycket av båda. 72 67 66 61 80 75 



 

4. Resultatdiskussion 

 

Jag börjar med att uttrycka en viss förvåning över resultatet av enkätens första påstående 

(diagram 1) som motsade mina egna förväntningar att kvinnors attityder till läsning överlag 

anses vara mer positiva än mäns inställning. Att de manliga svarande i såväl de praktiska som 

de teoretiska klasserna uppvisade en större vilja att ta avstånd från påståendet att Läslust går 

inte att skapa det måste finnas från början än de kvinnliga eleverna är ett intressant resultat 

eftersom det inte bara kullkastar mina egna åsikter utan även i viss mån motsäger slutsatserna 

av tidigare forskning som Spenke presenterat vilka stödjer den ganska allmänt utbredda 

uppfattningen att kvinnliga gymnasieelever överlag har en positivare inställning till läsning 

jämfört med manliga elever.10 Även Bommarco konstaterar skillnader mellan könen som 

bekräftar tidigare undersökningar.11  Nu är Spenke och Bommarcos undersökningar av det 

mer omfattande slaget och resultatet av min egen undersökning omkullkastar inte deras men 

den kan kanske förbättra bilden något av det skamfilade rykte som byggts upp av hu dålig 

manliga gymnasieelevers inställning till litteraturläsning är, i förhållande till kvinnornas, av 

tidigare undersökningar.   

   De mest diskutabla siffrorna i påståendet de böcker som läraren föreslår brukar vara bra 

(diagram 2) är att kvinnor på såväl de teoretiska som de praktiska programmen är mer 

benägna att ställa sig delvis avståndstagande till påståendet vilket rör till det lite för 

uppfattningen att kvinnliga elevers läsrepertoarer i högre grad än mäns matchar lärarnas vilket 

bland annat Olin-Scheller konstaterade i sin undersökning om gymnasieelevers textvärldar.12  

   Däremot bekräftas min uppfattning att det bland manliga elever finns en större risk att 

kollidera helt i mötet med litteratur som läraren föreslagit av svaren i diagram 2. 

   Resultatet i diagram 3 var från början tänkt att ge ett underlag för en diskussion huruvida det 

finns ett utbrett kanontänkande bland undervisande lärare som styr litteraturundervisningen 

mot svenskämnet som ett litteraturhistoriskt bildningsämne. Nu blev inte utfallet så och denna 

diskussion skulle falla platt eftersom eleverna i allt för hög grad valde att inte ta ställning till 

påståendet. Därför lämnas den diskussionen med varm hand vidare till kommande 

undersökningar.  

                                                 
10 Carina Spenke, Läsa Lära Förstå – En studie av läsning och litteratur i gymnasieskolan, Lund, 1982, s.76. 
11 Birgitta Bommarco, En bra bok, I: Jonas Granfeldt (med.), Tre uppsatser om litteraturläsning, Lund, 1995, 
s.127. 
12 Olin-Scheller, a.a., s.216-217. 



 

   Svaren i diagram 4 visar på en kraftig enighet av alla elevgrupperna bakom påståendet och 

mer fanns enligt min mening inte att vänta av resultatet och som enskild fråga finns det inget 

märkvärdigt att lyfta fram i att eleverna överlag i samtliga representerade elevgrupper anser 

sig utveckla sitt ordförråd genom läsning av skönlitterära böcker.  

  För att kunna bedriva en funktionell undervisning enligt modellen med svenska som ett 

erfarenhetspedagogiskt ämne krävs att den undervisande läraren förstår åtminstone delar av 

elevernas utgångspunkter till litteraturen och litteraturundervisningen. Bommarco har framfört 

åsikten att elever kan i hög grad betrakta litteraturläsning som nyttigt och även värdefullt för 

deras framtida liv vilket får dem att betrakta arbetet med skönlitteratur i skolan som viktigt. 

De känner sig inte ha tid över på sin fritid till denna aktivitet och värdesätter av den 

anledningen läsningen i skolan.13 Jag instämmer i den åsikten och anser att flera av resultaten 

i min egen undersökning stöder den tesen. Enklast att peka på är resultaten i diagram 5 som 

enligt min uppfattning bekräftar ståndpunkten. Eftersom en majoritet av eleverna oavsett 

programinriktning anser att det är viktigt att läsa skönlitteratur i skolan är det inte en orimlig 

slutsats att hävda att de är positivt inställda till användningen av skönlitteratur i skolans 

undervisning.  

   Elevernas inställning att böcker, som är det de troligtvis mest förknippar med ordet 

skönlitteratur, inte anses vara en utdöende form stärker min tro på uppfattningen att det finns 

en vilja, om än i vissa fall dold sådan, att läsa skönlitteratur. Inställningen är möjligen positiv 

enbart sedd ur ett nyttoperspektiv vilket väcker frågan hur stor del av elevernas positiva 

inställning till litteratur som utgörs av ett nyttotänkande och inte av läslust.  

   Jag tror att nyttan och personlig vinning i form av betyg och grundläggande kunskaper inför 

vidare studier spelar en större del i tänkandet hos många fler elever på teoretiska program än 

det gör hos huvuddelen av eleverna på de praktiska programmen. Ett uttalande som jag anser 

mig till viss del kunna styrka genom att visa på resultatet av svaren i diagram 7. Jag vill inte 

dra några slutsatser om hur utbrett kanontänkandet är bland eleverna i de teoretiska klasserna 

men tycker mig ana en tendens till att de eleverna tycker att det finns litteratur som räknas 

som viktigare än annan litteratur. Frågan hur det ligger till med den saken är ett resultat av 

svaren från denna undersökning vars svar får anstå till någon annan att utreda.  

   Vad som styr valet av skönlitterära böcker i skolan gav intressanta elevsvar. Att hälften av 

eleverna i grupperna kvinnor och män på teoretiska program och även män på praktiska 

program ansåg att tips och önskemål från eleverna själva i första hand styrde valet av 

                                                 
13 Bommarco, a.a., 2006, s.219. 



 

skönlitteratur är anmärkningsvärt med tanke på att Brodow och Rininslands undersökning av 

vad lärarna i första hand menade styrde valet av skönlitteratur var deras egna didaktiska mål.14 

Såklart kan det finnas en möjlighet att kombinera de två alternativen så att lärares och elevers 

önskemål kan existera i ett symbiotiskt förhållande vilket vore bra för en fungerande 

undervisning. Om så nu är fallet eller inte är hur som helst ingenting jag kan bringa vidare 

klarhet i här. 

   Varför kvinnor på de praktiska programmen mer än de andra tre grupperna instämmer med 

lärarnas uppfattning av hur valet av skönlitteratur går till i första hand är också en fråga öppen 

för debatt. Jag lutar mig enbart på egna upplevelser i klasser på gymnasienivå, både som 

lärarkandidat och elev, när jag säger att det kan oftare i fallet med dessa praktiska klasser, 

som består helt eller till största delen av kvinnor, förekomma en större resignation och 

tradition i att foga sig efter lärarens beslut utan att ifrågasätta. I de mansdominerade praktiska 

klasserna har jag upplevt att det tvärtom finns ett stort begär att ifrågasätta såväl lärarens 

auktoritet som val av undervisning och material. Med detta i beaktande kan resultatet bli att 

männens kontinuerliga ifrågasättande leder till lösningar som gör att de känner sig mer 

delaktiga i som i detta fall valet av litteratur.  

   Med den erfarenhetspedagogiska undervisningen i centrum som den moderna 

undervisningens flaggskepp visar också eleverna i denna undersökning att en majoritet av 

dem verkar ha anammat föreställningen att skönlitteratur bäst väljs efter ens egna 

referensramar och inte efter textutformning med tanken att skönlitteratur i första hand ska 

fungera som ett redskap för färdighetsträning.  

   Det ska dock tilläggas att det inte är lika välbeställt med elevrespons som övverensstämmer 

med ett erfarenhetspedagogiskt ämne på alla svar som undersökningen gett. Elevernas syn på 

vad man i första hand visar sig kunna vinna för kunskap genom läsning av skönlitteratur 

(diagram 4) för i främsta hand tankarna till det Malmgren beskriver som svenska som ett 

färdighetsämne15 med utantillärning av texter som högsta målsättning med undervisningen.  

   Frågan Vad anser du att skönlitterär läsning i första hand utvecklar för kunskaper hos dig 

(tabell 3) kan kanske med ett kritiskt öga anses för komplex för gymnasieelever att ta ställning 

till och de svar de gett kan därför komma sig av de svarar vad de tror är det förväntade rätta 

svaret utan att tänka igenom svaret nogsamt. Att förvänta sig att eleverna redan tidigare skulle 

vara bekanta med Probst fem områden för kunskapspotential vid läsning av skönlitteratur var 

förstås inte heller en förväntning jag bar med mig och om komplexiteten i frågan samt 

                                                 
14 Brodow & Rininsland, a.a., s.130. 
15 Malmgren, a.a., s. 94. 



 

svarsalternativen blev för stor, är det ett missöde jag själv får ta på mig. En djupintervju med 

enskilda elever hade mest troligt kunnat ge en annan svarsbild.   

   Den största skillnaden mellan de praktiska programmen och de teoretiska visar sig i hur stor 

utsträckning eleverna anser sig arbeta med hela litterära verk kontra antologier i 

litteraturundervisningen (tabell 4). Att eleverna på de praktiska programmen i större 

utsträckning använder sig av antologier är inte att betrakta som en litteraturundervisning i 

kris. Jag tycker dock att det är på sin plats att höja ett varningens finger för att antologierna i 

mitt tycke inte får bli ett substitut till skönlitterära verk utan i första hand bör användas som 

ett komplement. Mina egna klassrumserfarenheter har lett mig till att tro att svensklärare på de 

praktiska programmen har en något lägre ambitionsnivå gällande hur många skönlitterära verk 

dessa elever kan förväntas läsa under samma tid som elever i en teoretisk klass. Faran kan 

vara att om ambitionsnivån från lärarens sida blir för låg kan den då eftersatta 

litteraturundervisningen bidra till att skapa elever som lämnar gymnasieskolan utan att förstå 

värdet med att läsa hela skönlitterära verk. Läsning i en antologi som bara fungerar 

översiktligt kan aldrig ge det läsvärde och mersmak som en hel bok. Ungefär som att alltid få 

se en bild av en god tårta men aldrig få smaka.      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Sammanfattning 

 

Detta är en kvantitativ undersökning av gymnasieelevers åsikter om skönlitteratur och 

litteraturundervisning i skolan. Det undersökta elevmaterialet representerades av elever från 

såväl teoretiska som praktiska program i syfte att även jämföra de olika inriktningarna.  

   Några av slutsatserna som framkommit av undersökningen är att den i flera tidigare 

undersökningar av liknande karaktär fastslagna bilden att kvinnliga elever har en överlag 

positivare inställning till litteratur än manliga elever och att deras läsrepertoarer i högre 

utsträckning än manliga elevers matchar lärarens inte längre behöver vara den absoluta 

sanningen. Elevsvaren från framförallt de undersökta kvinnliga grupperna motsade på ett par 

punkter några av de uppfattningar om elever och litteraturläsning som flera tidigare 

undersökningar hjälpt till att bygga upp.  

   Såväl manliga som kvinnliga elever anser att det är viktigt att läsa skönlitteratur i skolan och 

de tycker sig utveckla sitt ordförråd och sin kunskap om texten i främsta hand genom läsning.  

   Tre av fyra undersökta elevgrupper ansåg sig även kunna påverka valet av de skönlitterära 

verk som läses i skolan genom att framföra egna tips. 

   Undersökningen framhäver mest den totala elevgruppens åsikter om litteraturen och 

litteraturundervisningen men visar också på en del skillnader som finns mellan de praktiska 

och teoretiska programmen. Framförallt skillnaderna i hur stor utsträckning eleverna läser 

hela verk på de praktiska programmen i jämförelse med eleverna på de teoretiska 

programmen. Skillnaden menas i resultatdiskussionen kunna vara en av orsakerna som kan 

stjälpa många utgående gymnasielevers läslust för livet.    
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Bil. 1 sid. 1 (2) 
 
Enkätundersökning: Litteraturläsning och litteraturundervisning 
 

Jag är:  Kvinna  □ Man            □ 
 
Gymnasieprogram: ___________________________________________ Årskurs:_____ 

Nedan följer sju stycken påståenden där DU får ta ställning mellan instämmer helt till 
instämmer inte alls på en femgradig skala. Svara med ett kryss per påstående.  
_________________________________________________________________________ 
                                         Instämmer   Instämmer  Varken instämmer  Tar delvis  Instämmer  
                                            helt            delvis           eller tar avstånd    avstånd      inte alls 
________________________________________________________________________ 
1. Läslust går inte att skapa      
det måste finnas från början  O O                       O                      O    O 
 
2. De böcker läraren föreslår  
brukar vara bra.    O O                       O                      O    O 
                  
3. Det finns för få författare från 
andra kulturer representerade O O                       O                      O    O 
i svenskundervisningen. 
 
4. Läsning av litteratur ger ett 
större ordförråd.    O  O      O        O    O  
 
5. Det är viktigt att läsa skön- 
litteratur i skolan.    O  O      O        O    O  
 
6. Böcker är en förlegad  
uttrycksform som kommer att försvinna  
under min levnadstid.       O  O      O        O     O 
 
7. Det finns vissa böcker man  
bör ha läst innan man slutar  
gymnasiet.     O  O      O         O      O   
 

Frågorna nedan besvaras med ETT kryss i rutan som ligger närmast DIN åsikt.  

8. Vad är det som i första hand styr valet av skönlitterära böcker i skolan enligt DIG? 

Lärarens målsättning med undervisningen   

Tips och önskemål från elever   

Lärarens kunskaper om elevens mognad och  
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förmåga att ta till sig litterära texter   

9. Vad är det i första hand styr valet av skönlitterära böcker när DU själv väljer? 

Mina åsikter och värderingar  

Hur texten i boken är skriven  

 

10. Vad anser DU att skönlitterär läsning i första hand utvecklar för kunskaper hos DIG? 

Kunskap om meningsskapande processer  

Kunskap om texten    

Kunskap om kontexten (sammanhang)   

Kunskap om Dig själv    

Kunskap om andra      

 

11. Vad är vanligast att använda i litteraturundervisningen av nedan följande svarsalternativ? 

Hela verk av en författare   

Antologier    

Lika mycket av båda   

 

12. Om DU har några övriga kommentarer att tillägga eller vill kommentera någon av 

frågorna ovan får du gärna göra det här. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 


