
Högskolan i Halmstad 

Sektionen för lärarutbildningen 

Svenska 91-120 

Examensarbete, C-uppsats 

HT 2008 

 

 

 

 

 

 

Skönlitterär läsning och litterärt utbud på 

två gymnasieskolor 

 
En studie om lärares och elevers uppfattning om skönlitterär läsning i undervisningen i 

svenska A och B 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Författare:      

Carola Arvidsson     

Marika Johansson 

 

Examinator: 

Sten Brandorf 



 

 

Abstrakt 
 
Syftet med vår uppsats var att undersöka lärares och elevers uppfattning om skönlitterär 

läsning på två gymnasieskolor och ta del av det litterära utbudet i svenska A och B. De 

teoretiska utgångspunkterna är Molloys didaktiska frågor, den ämnesdidaktiska triangeln och 

tidigare forskning och studier. Undersökningsmaterialet bestod av elevenkäter och fyra 

lärarintervjuer. Resultatet visar att det fanns skillnader i lärares och elevers uppfattning om 

skönlitterär läsning och utbud. Vår övergripande slutsats blev att den skönlitterära läsningen 

på de två gymnasieskolorna inte fullt ut var ett fungerande moment i svenskundervisningen. 
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1. Inledning 

 
Som blivande gymnasielärare i svenska språket är vi väl medvetna om hur viktig den 

skönlitterära läsningen är. Ett av lärarens åliggande är att påverka och motivera elever till att 

läsa, klargöra läsningens betydelse och välja intressant skönlitteratur i undervisningen som 

tilltalar eleverna. Inställningen till att läsa skönlitteratur under skoltid är olika från elev till 

elev. Christina Olin-Schellers avhandling om gymnasielevers attityder till litteraturläsning i 

skolan visar att flertalet elever tycker att läsningen är tråkig. Det är mot denna bakgrund vi 

undersöker lärares och elevers uppfattning om skönlitterär läsning på två gymnasieskolor, för 

att se hur väl Olin-Schellers bild stämmer i ett par konkreta fall. Läsning är individuellt och 

tidskrävande. Vi vill därför undersöka hur många skönlitterära böcker eleverna läser i svenska 

A och B och hur mycket tid som avsätts till läsning i undervisningen.  

 
 
1.1 Bakgrund 

 
För att uppnå syftet med vår studie behövs en bakgrund kring den forskning som finns om 

läsning och dess roll i skolan. Litteraturläsning är en förutsättning i undervisningen och den 

innehar en central roll i flera ämnen. Den skönlitterära läsningen i svenskämnet bör, enligt Per 

Olov Svedner ses som en bonus i tillvaron. Han anser att så många som möjligt ska få ta del 

av litteraturen eftersom ”kunskap om den ger stor möjlighet att hitta det” som är nödvändigt 

för människan. Läsning av skönlitteratur bidrar till en inblick i andra kulturer och hur andra 

människor lever och ger därmed eleverna större förståelse och tolerans för olikheter och 

avvikande (Svedner 1999:32). Läsningen ger även stimulans för fantasi och leder till en 

språkutveckling. Det är viktigt att den ger ”eleverna glädje och lust, upplevelse och 

underhållning” (Svedner:41f).  

 
Den skönlitterära läsningen intar även en central roll i läroplanen. Enligt kursplanen i svenska 

A ska eleven för att uppnå betyg Godkänd ”läsa både utdrag och i sin helhet saklitterära och 

skönlitterära texter från olika tider och kulturer, sammanfatta innehållet och formulera egna 

tankar och iakttagelser kring läsningen”. Enligt kursplanens mål för svenska B ska eleven för 

att uppnå betyg Godkänd ”tillägna sig litterära texter från skilda epoker och kulturer via 

böcker, teater och film och påvisa samband och skillnader” (Skolverket 2000).  
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Litteraturläsning gynnar inte bara språkutveckling, ordförråd och stimulans för fantasi. Enligt 

Birgitta Svensson spelar läsningen en ”oerhörd viktig roll för elevens identitetsutveckling och 

för att eleven ska utveckla sin förståelse för demokratiska, humanistiska och etiska värden och 

förstå den kulturella mångfalden”. Hon menar vidare att svenskämnet ska ses som en helhet 

och det nära sambandet mellan språk och kultur ska betonas (Svensson 2008:10). Svensson 

refererar till Rosenblatt som anser att skönlitterär läsning har en estetisk och social funktion. 

Den estetiska funktionen talar till det personliga, till känslor och till estetiska upplevelser. Den 

sociala funktionen ger eleverna intellektuella insikter och kunskaper om människors sätt att 

tänka och handla. Enligt kursplaner och forskares uppfattning om vad litteraturläsning ska 

leda till uppnår elever en läsupplevelse när de känner igen sig i det de läser. Eleverna ska 

kunna dra en parallell mellan text och verklighet och det måste ingå en personlig mening i det 

som de ska ta del av (Svensson:19). Det är i detta möte mellan skolans utbud, lärares 

erfarenhet och elevers personliga relation till text, som problem kan uppstå. Detta kan vara 

orsaken till elevers uppfattning om att litteraturläsning är tråkig.  

 

I ett didaktiskt perspektiv, angående läsningen i undervisningen, är det viktigt att nämna att all 

forskning visar på att förkunskap är viktig för god läsförståelse. Susan Goldman menar att 

lärare och elever gemensamt bör skapa en förståelse av helheten i det de läser. Detta bör göras 

utifrån en granskande bedömning och med hjälp av textmaterial från olika ursprung. Lärare 

och elever kan undersöka och återge texter som ska samordnas och utforma ny kunskap som 

inte finns i det material de redan tagit del av. Om denna metod förvaltas väl i undervisningen 

anser Goldman att ”eleverna blir fullvärdiga medlemmar i kunskapssamhället” (Bråten 

2008:169). Det finns, enligt Molloy, lärare som inte uppmuntrar till läsning under lektionstid. 

De anser att man måste göra något i stället för att ”bara sitta och läsa på lektionerna”. I dessa 

fall sker förmodligen inget helhetsarbete med läsningen, utan eleverna läser ”bara” utan att 

reflektera, diskutera eller analysera det som de har läst (Molloy 1996:224).  

 
Om skönlitterär läsning ska fungera i skolan krävs det att eleverna har erfarenhet och 

motivation när ett lästillfälle ska ske. Det finns skillnader i elevers erfarenhet kring litteratur, 

t.ex. hemmets tillgång till böcker, vårdnadshavares litterära intresse, undervisande lärares 

erfarenheter, elevens egen kunskap om litterära genrer och i vilken grad man läser 

(Bråten:198). Ska elever genomföra läsning krävs det att de är motiverade till denna handling. 

Att läsa är en sysselsättning som kräver satsning och hårt arbete och det innebär att det är den 

enskilde elevens motivation som blir avgörande i läsningen. Denna motivation påverkar om 
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eleven vill läsa, den leder till att eleven utför läsningen och till sist avgör motivationen hur 

stort engagemang eleven lägger på utförandet (Bråten:245).  

 
För att lärare ska kunna genomföra skönlitterär läsning i undervisningen behövs på varje skola 

ett litterärt utbud där lärarna gör ett urval, som utgör kurslitteraturen i svenska A och B. Det 

finns få undersökningar, som Gunilla Molloy nämner, kring hur en lärare gör dessa 

litteraturval. Hon menar att man ska absolut inte dra sig för att låta eleverna läsa Strindberg, 

Lagerlöf och Fröding. Det man måste tänka på när man väljer verk av dessa författare, är att 

välja text vars teman ligger nära eleverna. Man vinner också på att texten ska kunna 

diskuteras utifrån ett samhällsperspektiv. Eleverna ska kunna arbeta med egna erfarenheter 

med utgångspunkt i texterna och Molloy menar att den ”identitetsprövning” som eleverna går 

igenom förstärks genom den skönlitterära läsningen (Molloy:250f).  

 
Per Olov Svedner hävdar att lärarens urval av skönlitterära böcker ibland kan vara 

bekymmersamt. Valet av klassisk litteratur kan göras antingen av den enskilde läraren eller 

genom en överenskommelse mellan kolleger. Svedner menar att lärare vet att mötet mellan 

skolans utbud och eleverna kan leda till ett läsmotstånd. Drömidealet vore att finna text som 

har ett intressant perspektiv på historien, i kombination med att ”utveckla det som kallas 

livskunskap”. Svedner anser att eleverna bör ta del av litteratur som de känner till, men även 

litteratur de tidigare inte sett och aldrig själva skulle ha valt. Det största problemet är att 

texterna uppfattas som för svåra av eleverna. De förstår inte vad de läser och svarar på 

uppgifter genom att skriva av texten, i stället för att ge reflekterande svar. Det svåra språket 

kan också innebära att eleverna inte känner sig delaktiga i läsningen och följden blir att de 

lägger boken åt sidan (Svedner 1999:45ff). Trots att den klassiska läsningen kan vara 

problematisk är det viktigt att ”förvalta den kulturtradition som kunskapen om den äldre 

litteraturen utgör”. Det är viktigt att peka på hur man tyckte och tänkte förr och jämföra 

likheter och skillnader med hur man tycker och tänker idag. Svedner uppmanar pedagoger i 

skolan att låta ”texten fungera som något som är skapat för att vi ska kunna ta del av den och 

få ut något av den som angår oss som individer” (Svedner:48).  

 
Till ovanstående resonemang kopplas Stefan Lundgrens undersökning (SLÅ). Även han 

menar att dagens lärare har en tuff uppgift när det handlar om att utse litteratur i 

undervisningen. Det är många kriterier som ska uppfyllas och Lundgren anser att läraren 

begår en rad misstag i sin arbetsgång kring litteratur i skolan när hon/han i förväg väljer en 
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bok som hon/han vet att eleverna inte kommer att tycka om. Detta skiljer sig mot vad som står 

i kursplanen om att ”litteraturval ska ha relevans för eleven” (Perspektiv på didaktik:2005).  

 
Det finns ett skönlitterärt utbud på alla skolor men mängden litteratur varierar från skola till 

skola. Två avgörande faktorer till vilket utbud skolorna har är skolornas resurser och hur och 

vem som gör det skönlitterära urvalet. Lars Brink menar att det har under många år funnits en 

litterär kanon i skolans värld. Denna kanon kännetecknas av begrepp som integration, 

demokrati och värdegrund. Brink anser att det urval som finns på skolorna ofta präglas av 

dessa begrepp samt tidigare kunskap som lärare tillägnats från högskola och universitet i sin 

utbildning (Brink:1991).  

 
För att få ett likvärdigt utbud på landets skolor gav Stat och regering med hjälp av Kulturrådet 

ut Alla tiders klassiker framtagen endast för landets skolor. Detta är en samling verk som ska 

fungera som en utgångspunkt för bra litteratur i undervisningen. Detta innebär att grund- och 

gymnasieskolor kan köpa in klassuppsättningar av hög kvalitet till ett lågt pris. Tanken med 

denna serie är att få eleverna att känna läslust och att berika deras litteraturkunskaper. 

Kulturrådet har utökat serien med 50 nya titlar. De anser att samlingen även ska innehålla 

verk inte bara från västvärlden. Urvalet av berättelser speglar ”årtionden, århundraden och 

årtusenden” (Natur & Kultur, Internet).   

 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 

 
Vårt övergripande syfte är att undersöka lärares och elevers uppfattning om skönlitterär 

läsning på två gymnasieskolor och det litterära utbudet i svenska A och B. I vår studie vill vi 

veta hur lärarna gör sina litteraturval, hur mycket tid de avsätter till läsning under skoltid och 

hur mycket litteratur eleverna läser i kurserna. Vi tror att lärare har höga ambitioner med den 

skönlitterära läsningen men vi undrar om litteraturläsningen i skolan stimulerar elevernas 

läsintresse till vidare läsning.  

 

Frågeställningar 

• Vilken är lärares respektive elevers uppfattning om den skönlitterära läsningen och dess 

utbud i svenska A och B? 

• Hur ser det skönlitterära utbudet ut på respektive skola och hur gör lärarna sitt litterära 

urval? 



 7 

• Hur mycket skönlitteratur läser eleverna och hur mycket tid avsätts i undervisningen till 

skönlitterär läsning i svenska A och B? 

 
 
1.3 Metod 

 
För att uppnå vårt syfte om lärares och elevers uppfattning om skönlitterär läsning i 

undervisningen valdes att genomföra elevenkäter och intervjuer. Syftet med enkäten är att få 

fram kvantitativa svar på hur gymnasieelever i ämnet svenska A och B uppfattar den 

skönlitterära läsningen och utbudet i skolan. Det ger ett underlag till hur eleverna uppfattar sig 

själva som läsare, hur mycket de läser, vad de tycker om skolans skönlitterära utbud och om 

de känner att de kan påverka den skönlitterära litteraturen i undervisningen. Denna metodform 

innebär att varken frågan eller svarsalternativet kan ändras i efterhand vilket gör att 

flexibiliteten i vår undersökning bland eleverna minskar (Johannesson, Tufte:2003).  

 
Den kvalitativa intervjun valdes för att få lärarnas uppfattning om skönlitterär läsning, 

skolornas utbud och det litterära urvalet. Det är också intressant att ta del av lärarnas 

uppfattning om skolans läsning bidrar till vidare läsning hos eleverna. Frågorna till intervjun 

var bestämda i förväg och det förväntades öppna svar. 

 
 Urvalsgruppen i intervjun, bestående av fyra lärare, kan anses vara en svaghet med tanke på 

antalet få deltagare. Hade urvalet varit större eller om studien hade utförts av någon annan 

hade förmodligen analys, tolkning av resultat och slutsats blivit annorlunda eftersom detta är 

en individuell process.  

 
 
1.4 Material 

 
Materialet vi använts oss av består av en elevenkät (se bilaga 2) där 190 elever från en 

kommunal skola och en friskola deltagit. Vi har även intervjuat fyra av elevernas svensklärare 

(se bilaga 1).  

 
 
1.5 Teori  

 
De teorier som presenteras i detta avsnitt hamnar inom ramen för det litteraturpedagogiska 

förhållningssättet. Den didaktik och de metoder som diskuteras ligger sedan till grund för våra 
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tankar kring lärares och elevers olika möte med den skönlitterära litteraturen. Relevant för vår 

undersökning är McCormicks läsorienterade teori om läsarens och textens repertoarer. Detta 

diskuteras också i Olin-Schellers avhandling som framhåller att repertoaren rymmer en 

komplex uppsättning erfarenheter och uppfattningar som interagerar under läsningen. I mötet 

mellan texten och läsaren kan repertoarerna samspela, ”match” eller kollidera, ”mismatch” 

(Olin-Scheller 2006:33). 

 

 

Figur 1:1 Källa: Christina Olin- Scheller  

Mellan Dante och Big Brother (2006) 
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Begreppet läsarens repertoar kan vidare kopplas till Vibeke Hetmars teori om den 

ämnesdidaktiska triangeln som Molloy tar upp i Skolämnet svenska- en kritisk ämnesdidaktik. 

Utifrån det litteraturpedagogiska förhållningssättet som där lyfts fram kan de för 

undersökningens didaktiska frågor Hur eleverna förhåller sig till ämnet och Vilka 

kvalifikationer eleverna har med sig i mötet med litteraturen, vidare relateras till triangelns C-

axel (Molloy 2007:47). Resonemanget visar dessutom likheter med McCormicks tankesätt om 

individens, elevens möte med litteraturen och förhållningssättet där emellan. 

 

 

  Figur 1:2 Källa: Gunilla Molloy 

         Skolämnet svenska – en kritiskämnesdidaktik (2007) 

 
Vid sidan om elevens möte med litteraturen finns A- och B-axeln. I A-axeln fokuseras 

litteraturen och läraren och dennes förutsättningar att i sitt kunskaps- och demokratiuppdrag 

planera sin undervisning med de didaktiska frågorna Vad och Varför ska detta undervisas? I 

B-axeln ställs lärarens didaktik och metoder i centrum med huvudfrågan Vem riktar sig 

undervisningen till (Molloy:45ff).  

 
Hetmars triangel vill visa samspelet mellan litteratur, pedagogik och litteraturundervisning i 

skolan. Triangelns sammanhängande helhet och separata delar diskuteras av Molloy som 

anser, att dessa både kan stötta och utmana varandra i undervisningens rum. Till diskussionen 

för hon även ett intressant resonemang där hon använder sig av triangeln för att undersöka hur 

en lärare väljer ämnesinnehåll, vilken kunskapssyn och vilka traditioner han/hon bygger sin 

undervisning på (Molloy 2007:43f). Det litteraturpedagogiska tänkandet i hennes avhandling 

fokuseras därför mest mot A-axeln och anledningen till detta är en förmodan att skolsystemet 

anser att ”det ämneskunnande som samhället behöver förmedlas genom läraren” (Molloy:45). 

Läraren i sin tur är underordnad skolsystemets läroplan och förväntas att undervisa eleverna 

utefter bestämda mål och visioner. Läraren har också till uppgift att välja ut litteratur med de 

förutsättningar och den ekonomi som tillåts för skolans befintliga bokbestånd och samtidigt 
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föra de didaktiska tankarna som redovisats ovan till verklighet. Det påtalas också att 

svenskämnet inte ser likadant ut på olika skolor och i olika klassrum. Molloy menar att 

lärarnas ”planering och didaktisk- metodiska handlingskompetens ofta utgår från egna 

praxisteorier i kombination med innehållet i olika läromedel”(Molloy:40).   

 
Innehållet i svenskämnet skiftar, enligt Jan Thavenius, mellan olika skolformer och tider.  

Svenskundervisning kan bestå av vitt skilda saker och ämnet kan även skilja mellan olika 

klasser, skolor och undervisningssituationer. Dessutom kan det finnas individuella skillnader 

mellan olika elever och deras kön. Denna aspekt belyser Thavenius som viktig och han anser 

att man som lärare måste bli påmind om att svenskämnet inte finns i någon absolut mening 

och ”När någon talar om ämnets kärna eller egentliga uppgifter, kan det bara betyda att hon 

eller han menar att ämnet bör ha ett visst innehåll och vissa uppgifter” (Thavenius 1999:15f). 

 
Vidare kopplas svenskundervisningen till den internationella forskningen kring 

litteraturpedagogen Lars-Göran Malmgrens tre olika paradigm. I den första 

ämneskonstruktionen ses svenska som ett Färdighetsämne som i hög grad bygger på formell 

färdighetsträning. Här övas språkliga delmoment var för sig och eleverna förväntas lära sig 

språket genom inlärning av olika tekniker som exempelvis grammatik, stavning o. s. v. I 

ämnet har litteraturläsningen en underordnad roll och även den är avskild från språkträningen. 

I den andra möter vi det Litteraturhistoriska bildningsämnet vars intention är att överföra vårt 

litterära arv, vårt kulturarv i form av en litterär kanon till eleverna. I detta ämne anses 

litteraturläsningen vara personlighetsutvecklande och även om de språkliga momenten 

figurerar så har de här en obetydlig roll. I den tredje ses svenska som ett 

Erfarenhetspedagogiskt ämne. Här sätts eleven i centrum och dennes kulturella kapital och 

kunskaper. Litteraturläsningen innefattar en viktig roll och ses som en förmedlare av andra 

människors erfarenheter. Här strävar läraren, i sitt kunskapsuppdrag att ”mer utgå från den 

aktuella elevgruppens förutsättningar och erfarenheter än från fasta studiegångar” (Thavenius 

1999:19).  
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2. Undersökningen 
 
 
Studien genomfördes på två gymnasieskolor. Den kommunala skolan ligger i Hallands län 

utmed västkusten och den andra skolan, en friskola, ligger utmed Skånes kust. Den 

kommunala skolan erbjuder åtta gymnasieprogram med tretton olika inriktningar och ett antal 

valpaket. På skolan går det 650 elever och det arbetar ca 80 personer med utbildning och 

administration. Friskolan erbjuder fyra praktiska linjer med tillhörande ämnesval. Elevantalet 

är 210 och inom skolans administration arbetar ca 39 personer och skolan drivs som internat 

för alla förstaårselever. 

 

 
2.1 Urval av studiegrupp 
 

Här följer en presentation av informanterna och för att bevara lärarnas anonymitet är namnen 

fingerade. På den kommunala skolan intervjuades tre svensklärare. Sara är 29 år, utbildad 

gymnasielärare med inriktning Sv/Hi. Hon har även 30 p i Svenska som andraspråk. Sara tog 

examen i Falun -03. Gerd är 51 år, adjunkt med inriktning Sv/En. Hon har även läst 40 p 

franska. Hon tog sin examen -83 och har varit på skolan sedan -91. Ulla-Britt är 62 år, har läst 

Idrott/Sv/En i Lund och har varit lärare i 35 år. Från Friskolan intervjuades en lärare. Agneta 

är 47 år med ämneskombinationerna Sv/Hi. Hon har även läst en termin Teknikhistoria och 

därefter undervisat i 7 ! år på friskolan.  

 
  
2.2 Procedur 
 
Syftet med studien är att undersöka vad elever och undervisande lärare har för uppfattning om 

skönlitterär läsning i svenska A och B. En elevenkät utformades utefter studiens 

frågeställningar. Ett X-system valdes eftersom vi endast ville veta elevernas uppfattning om 

utbud och vad de ansåg om litteraturundervisningen. Därefter skrevs en intervjuguide till de 

utvalda lärarna och frågorna baserades även här på våra frågeställningar och syfte med 

arbetet. På den kommunala skolan intervjuades tre lärare och de hade i sin tur presenterat och 

genomfört enkätundersökningen med eleverna innan intervjutillfället. På friskolan 

intervjuades en lärare men till skillnad från den kommunala skolan genomfördes denna 

undersökning under en veckas tid efter intervjutillfället.  
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2.2.1 Intervjuerna 

 
Sammanställningen av lärarintervjuerna kommer att redovisas gemensamt eftersom vi inte gör 

någon skillnad på kommunal skola och friskola i vår studie. Vi vill reservera oss för att i vissa 

fall kommer det ändå att framgå om svaren är från kommunal skola eller friskola.   

 
Intervjun började med att låta lärarna berätta om hur mycket tid som avsätts till skönlitterär 

läsning i undervisningen. Därefter ville vi veta hur mycket skönlitteratur eleverna läser på 

gymnasial nivå i svenska A och B. Den kommunala skolan och friskolan var överens om att 

det inte blev mycket tid till läsning under lektionstid utan eleverna får läsa på fritiden. Enda 

gången som eleverna fick läsa under lektionen på den kommunala skolan var när en ny 

årskurs elever börjar gymnasiet. Bakgrunden till denna läsning var att läraren vill få igång 

”ettornas läsvana”. På den kommunala skolan läser eleverna 3-4 böcker i A-kursen per läsår. I 

svenska B läser de en bok per epok, det innebär 4-5 böcker på två terminer. På friskolan ville 

läraren att eleverna skulle ha läst två böcker per läsår.  

 
Vi undrade vilket det pedagogiska motivet var till att avsätta antingen mycket eller lite tid för 

läsning under lektionstid. Ulla-Britt menar att för några år sedan läste man all litteratur i 

grundskolan ”när man kom till gymnasiet så fick man inte det, man skulle läsa den hemma 

och så är nog traditionen idag”. Anledningen till att man läser allt mindre i undervisningen 

idag är att lärarna har erfarenhet av att en del elever inte kan läsa i skolmiljön. Följdfrågan var 

om de hade en möjlighet att under en fyraveckors period lägga in enbart läsning i 

undervisningen? Ulla-Britt menar att det är ett alternativ, men många elevers syn på läsning är 

att man inte läser på sina lektioner. Detta måste man som lärare bryta och hon anser att 

”litteraturen har lite tappat sin plats, det har slätats ut lite”. 

 
Nästa fråga handlade om vilket urval lärarna gör och vilka skönlitterära böcker de ville att 

eleverna ska ha tagit del av när de avslutar sina kurser. Lärarna på den kommunala skolan 

använder sig av Medea, Oidipus, Mina drömmars stad, Livets Ax, Utvandrarna, Jerusalem, 

Jane Eyre, Gunnlaugs Ormstunga, Tristan och Isolde, Parfymen, Förvandlingen, Othello, På 

västfronten intet nytt, Krönika över ett förebådat dödsfall, Påven Johanna, Kejsaren av 

Portugallien, Skriet från vildmarken, Huckleberry Finn och Sabina. Agneta på friskolan 

nämner Bröderna Lejonhjärta, Populärmusik från Vittula, Ett öga rött, Saknad, Hon går 

genom tavlan ut i bilden, Candide, Processen, Stolthet och Fördom, Brott och straff och 

Madame Bouvary. Det framkom att lärarna tyckte att litteraturvalet var svårt. Gerd menar att 
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hon inte har hittat de ”stora stjärnorna”. Ulla-Britt har erfarenhet av att den bästa läsningen 

sker när man gör en presentation av litteraturen och eleverna får en förkunskap om vad de ska 

läsa och varför. Hon nämner att tiden ibland inte räcker till för detta och att hon måste bättra 

sig. Lärarna är överens om att det är lika viktigt att behandla den lästa litteraturen efteråt. Sara 

säger ”att hon känner sig splittrad när det handlar om urvalet i undervisningen”. Hon menar 

att hon vill göra urvalet utifrån elevernas intresse och det har hon problem med utifrån det 

litterära utbud skolan har att tillgå. Sara väljer att i stället arbeta med textutdrag eftersom hon 

får bättre läseffekt i klasserna. Hon har inte arbetat med hela böcker i undervisningen och vet 

inte om hon kommer att göra det.   

 
Undersökningen visar att den kommunala skolan har ett stort skönlitterärt utbud och friskolan 

ett betydligt mindre. En förteckning över skönlitteraturen presenteras i bilaga 3. På frågan 

varför skolan har detta skönlitterära urval svarar Agneta att på friskolan har de valt att satsa på 

och köpa in klassiker, det fanns en del sedan tidigare och en del har de slängt. Urvalet i 

undervisningen på den kommunala skolan grundas på en ambition om att alla elever skulle 

läsa samma litteratur i A-kursen. Det visade sig att några av lärarna istället ville välja litteratur 

utifrån deras eget litterära intresse för att kunna entusiasmera eleverna.  

 
Vad motiverar och grundar lärarna sina litteraturval på? Gerd tycker att eleverna ska ta del av 

och ha kännedom om vissa klassiker. Hon menar att det leder till allmänbildning. Vissa val 

belyser hon utifrån en viss berättarteknik och litteraturen ska ha ett budskap som vidare kan 

diskuteras. Sara anser att eleverna ska ta del av svårare böcker som inte är identiska med 

elevernas egna val av litteratur. Hennes ambition är att höja elevernas läsförmåga. Ulla-Britt 

nämner att ibland görs val utifrån ett tema och även då ska böckerna vara lite svårare så att 

eleverna fördjupar sin läsförståelse. Utifrån litteraturvalen vill de utmana eleverna och få dem 

mer delaktiga eftersom lärarna har sett, med hjälp av undersökningar, en tydlig nergång i 

läsförståelsen.  

 
Bidrar skolans litteraturläsning till ett ökat litteraturintresse hos eleverna? Agneta hänvisar till 

ett möte på skolan där det diskuterades hur svårt det är att motivera elever att läsa. Dessutom 

har hon inte sett några tendenser till ett ökat läsintresse. Gerd har i vissa gymnasieprogram 

sett ett ökat litteraturintresse. Det handlar om elever som får upp ögonen för kultböcker, 

eleverna anser att det tillhör allmänbildning att ha läst ex. Processen. Lärarna på den 

kommunala skolan är eniga om att en del elever vill ta del av böcker de hört talas om men de 

är också överens om att det inte bidrar till att de läser mer litteratur ”vi kommer alltid att ha de 
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som läser mycket, de som läser lite mindre och de som aldrig läser”. Sara nämner att det är 

allt fler elever som stannar kvar i ungdomsböckerna. Det är en svår övergång för många att ta 

steget upp till vuxenlitteraturen. Bibliotekarien hjälper till med att ha kvar ungdomsböcker på 

biblioteket och på detta sätt mildra övergången till den vuxna litteraturen. 

 
 
2.2.2. Elevenkäter 

 
I undersökningen deltar sammanlagt 113 elever i svenska A. 77 är från den kommunala 

skolan och 36 från friskolan. I svenska B deltar sammanlagt 77 elever. 17 elever är från den 

kommunala skolan och 60 från friskolan. För att underlätta förståelsen för elevernas 

svarsalternativ anges i nedanstående resultat den sammanlagda procentsatsen uppdelat på de 

olika ämnesalternativen, svenska A och svenska B. I diagram 2a och 3a redovisas intressanta 

skillnader i elevsvaren på (från) den kommunala skolan och friskolan  

 

 

 

 
Resultatredovisningen av enkätfråga 1 visar hur eleverna själva ser sig som läsare. I svenska 

A anser 10 % att de är bokslukare, 42 % läser i perioder, 36 % läser sällan och 12 % läser 

aldrig. I svenska B är det 10 % som anser att de är bokslukare, 49 % läser i perioder, 25 % 

läser sällan och 16 % läser aldrig. 
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I svenska A läser 21 % fler än två böcker per termin, 42 % två böcker, 29 % mindre än två 

böcker och 8 % ingen bok. I svenska B läser 10 % fler än två böcker, 18 % två böcker, 47 % 

mindre än två böcker och 25 % läser ingen bok.  

 
 

 

 
Diagrammet visar intressanta skillnader mellan den kommunala skolans elever och friskolan 

vilket diskuteras i resultatdiskussionen under fråga 3.3. 
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I ovanstående diagram anser 6 % i svenska A att det skönlitterära utbudet i undervisningen är 

mycket bra, 64 % lagom bra, 21 % mindre bra och 9 % dåligt. I svenska B anser 8 % att det 

skönlitterära utbudet är mycket bra, 49 % lagom bra, 34 % mindre bra och 9 % dåligt.  

 
 

 

 
Diagrammet visar intressanta skillnader mellan den kommunala skolans elever och friskolan 

vilket diskuteras i resultatdiskussionen under fråga 3.1. 

 
 

 

 
I svenska A anser 4 % att de absolut kan påverka undervisningens litteratur, 18 % rätt ofta, 

60 % ibland och 18 % aldrig. I svenska B anser 6 % absolut, 23 % rätt ofta, 52 % ibland och 

18 % aldrig. 
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I svenska A anser 16 % att den skönlitterära läsningen i skolan är mycket bra, 53 % lagom 

bra, 16 % mindre bra och 15 % är ointresserade. I svenska B är det 21 % som anser mycket 

bra, 48 % lagom bra, 17 % mindre bra och 14 % är ointresserade.  
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3. Resultatdiskussion 
 
 
Av enkätens och intervjuguidens frågeställningar ger svarsalternativen en uppfattning om vad 

eleverna och lärarna anser om den skönlitterära undervisningen och dess utbud. Tolkning av 

svaren bygger i resultatdiskussionen på olika forskares resultat, teorier och slutsatser. I 

framställningen har vi utgått från Molloys didaktiska frågor och den ämnesdidaktiska 

triangelns A-, B- och C-axlar. Det litteraturpedagogiska förhållningssättet kopplas vidare till 

uppsatsens huvudsakliga syfte och frågeställning. 

 

 

3.1 Vilken är lärares uppfattning om den skönlitterära läsningen och dess 

utbud i svenska A och B?  

 
Lärarnas uppfattning om skönlitterär läsning är att mycket går på rutin och gamla traditioner. 

Som tidigare framkommit, vilket Molloy nämner, ser inte svenskämnet likadant ut på landets 

olika skolor och i de olika klassrummen. Den rutin lärarna har kring upplägg och planering av 

undervisning, material och lektioner är individuell. Lärarna poängterade att intervjun var 

intressant då de fick ta del av varandras tankar om litteratur och syftet med läsningen. De 

menar att det inte finns tid för denna typ av samtal och att läraryrket kan vara ensamt trots 

flera pedagoger under samma tak.  

 
Lärarna anser att läsningen i undervisningen har tappat sin plats till skillnad från Svedners och 

Molloys resonemang om att skönlitteraturen borde utgöra basen i ämnet. Litteraturen som 

eleverna ska ta del av i kurserna läser de på sin fritid och det innebär att en del av 

undervisningen förläggs till hemmet. Anledningen till detta, enligt lärarna, är att en del elever 

har svårt att koncentrera sig i klassrummet. Vi anser att läsningen som sker utanför skoltid 

kan vara orsak till att en del elever inte är delaktiga i uppgiften. Att läsa är en sysselsättning 

som, enligt Bråten, kräver motivation och det finns elever som behöver struktur för att 

genomgå detta engagemang. Vi menar att man som lärare borde kunna förvänta sig att 

gymnasieelever ska kunna utföra läsningen individuellt, som senare ligger till grund för vidare 

arbete med texten. Lärarna menar att de har elever som inte klarar detta av olika anledningar, 

ex. ointresse för läsning, prioritering av andra läxor, hänga med kompisar och andra 

fritidssysselsättningar.  
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Lärarna tycker, som Goldmans forskning visar, att förkunskap är viktig för god läsförståelse. 

De har märkt att de når bästa resultat med läsningen när eleverna får förkunskap om 

litteraturen, när eleverna själva väljer litteratur utifrån lärarnas urval och när de tillsammans 

behandlar texten efteråt. Trots denna vetskap menar lärarna att p.g.a. tidsbrist hinner de inte 

fullfölja alla momenten. De anser att de måste se läsningen som ett helhetsprojekt där detta 

för- och efterarbete bör ingå för att få med samtliga elever i läsmomentet. När lärarna inte 

hinner med detta upplägg uppstår problematik i läsningen. Vi menar att lärarna inte kan sätta 

litteratur i händerna på eleverna och sedan förvänta sig att samtliga ska läsa den. Lärarna bör i 

första hand lägga upp undervisningen utifrån eleverna och inte enbart efter sina egna 

intressen. Vi tror, som forskningen visar, att man tjänar på att välja litteratur som ligger nära 

elevernas erfarenhet och intressen.  

 
Det är viktigt när läraren gör sina val av litteratur till undervisningen att eleverna till viss del 

känner igen sig och får ta del av ny kunskap. Lärarna nämner att de vill att eleverna ska läsa 

svårare böcker, helst vuxenlitteratur. Vi fick förteckningar över skolornas skönlitterära utbud 

och det var övergående litteratur för vuxna. I och med detta utbud uppstår det problem 

eftersom alla inte tilltalas av denna typ av böcker. En av anledningarna till detta ointresse är 

att lärarna undervisar elever som inte är mogna för litteraturen, de läser fortfarande enbart 

ungdomslitteratur. Forskning pekar på att elever tycker språket i litteraturen är svår och de 

kan inte identifiera sig med det de läser. Den kommunala skolan har till viss del löst detta 

problem genom att bibliotekarien har plockat över ungdomslitteratur från intilliggande 

högstadieskola. Lärarna menar att denna åtgärd är gjord för att mildra övergången mellan 

ungdomslitteratur till vuxenlitteratur för de elever som behöver det. Å andra sidan, de elever 

som har problem med vuxenlitteraturen har svårt att uppnå betyg i kursen. Detta innebär att 

det finns olämplig litteratur för en del elever i det utbud de förväntas ta del av och man frågar 

sig hur de uppnår betyg i ämnet? Lärarna har ingen konkret lösning på hur de ska motivera 

och nå alla elever med läsningen. De är eniga om att de alltid kommer att ha elever som läser 

mycket, lagom, sällan och aldrig.  

 
Utifrån våra resultat kring de problem som framkommit kring läsningen på skolorna anser vi 

att det är viktigt att utvärdera sin undervisning och sitt litterära urval. Detta bör genomföras 

med elevernas hjälp för att förbättra och uppnå ett urval som tilltalar de man undervisar. Vi 

anser att det är viktigt med ett varierat efterarbete så att man inte fastnar i enbart 
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bokrecensioner. Det är viktigt att eleverna får ta del av bra litteratur och att de har med sig en 

positiv känsla till nästa lästillfälle för att inte momentet ska uppfattas som tråkigt.  

 
För att den skönlitterära läsningen inte ska tappa sin plats i undervisningen är det viktigt att 

arbeta fram en fungerade struktur som tilltalar såväl lärare som elever. Önskvärt vore att 

klassrummet blir en mötesplats för diskussioner och analyser utifrån den lästa litteraturen. Vi 

tror att elever har stort behov av att diskutera ny kunskap och det gäller att utnyttja detta som 

lärare. Ungdomar kritiserar dagligen musik, tidningar, film, spel o.s.v. och de är beroende av 

att veta och höra vad andra tycker. Det är dessa tankar och åsikter vi som blivande lärare vill 

tal del av i litteraturdiskussionerna i undervisningen. Vi tror att detta går att genomföra om 

eleverna är väl förberedda på litteraturen och de får tillgång till intressanta uppgifter. Det är 

som med all planering tidskrävande att genomföra bra arbetsmaterial. Ska litteraturläsningen 

inte förlora mer plats i undervisningen anser vi att man måste se läsningen som en gemensam 

helhetsprocess och inte som en uppgift som eleven ska göra själv på sin fritid.  

 
 
3.2 Vilken är elevers uppfattning om den skönlitterära läsningen och dess 

utbud i svenska A och B?  

 
Undersökningen av svaren i det första diagrammet visar att eleverna i stort ser läsning av 

skönlitteratur som något positivt. Sammanlagt är det cirka 85 % av eleverna i både svenska A 

och B som läser i varierande mängder och de resterande har valt alternativet läser aldrig. Ett 

positivt synsätt kan kopplas till kolumnerna bokslukare och läser i perioder och det kan antas 

att dessa elever gärna läser böcker i mån av tid eller lust. De som väljer läser sällan kommer i 

kontakt med skönlitterära böcker vid något tillfälle till skillnad från eleverna som valt 

alternativet läser aldrig. Anledningen till motståndet att läsa böcker är svår att definiera 

eftersom vi i enkätundersökningen inte får fram den reella anledningen till varför. I ett 

lärarperspektiv är det av vikt att lyfta dessa elever genom att förslagsvis ge dem mer tid och 

guidning så att de hittar skönlitteratur som är anpassad till deras individuella utvecklingsnivå. 

Möjligtvis kan denna pedagogiska kommunikation leda till ett ökat läsintresse hos eleverna.  

 
Enkätfråga 3 kan kopplas till Svedners resonemang kring läsningens betydelse för elevens 

språkutveckling. Han framhåller att litteraturens uppgift är att stimulera elevernas fantasi och 

att de genom den upplever en känsla av glädje och lust när de läser. Det är möjligt att denna 

känsla kan infinna sig hos de elever som har en positiv syn på sig själva som läsare eftersom 
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diagrammet visar att 70 % av eleverna i svenska A och 57 % i svenska B anser att det 

skönlitterära utbudet i undervisningen faller inom ramen för lagom till mycket bra. 

 
Vi vill med bakgrund till ovanstående resonemang även lyfta enkätfråga 3 i ett didaktiskt 

perspektiv eftersom läsning är en högst individuell företeelse. Lärarnas matchning av litteratur 

kan uppfattas olika beroende på var eleven befinner sig i sin läsutveckling. Ett strävansmål för 

läraren är att se varje elevs utvecklingsnivå och därefter anpassa litteraturundervisningen så 

att alla elever utvecklas i läsprocessen. Detta innefattar både de elever som når de högre 

betygen och de som anses svaga och ibland omotiverade för delmomentet läsning. En 

jämförelse mellan de elever som valde alternativet mycket bra har gjorts med enkätfråga 1 där 

resultatet visar på marginella men ändå intressanta skillnader. Utav de tio procent av eleverna 

som anser sig vara bokslukare finns endast 6 % i svenska A och 8 % i svenska B kvar som 

valt alternativet mycket bra. Kontentan av detta blir att några av eleverna som tycker mycket 

om att läsa, anser att undervisningens utbud endast faller inom ramen för lagom eller för ett 

mindre bra alternativ. I ett blivande lärarperspektiv kan lagom bra väcka olika tankar. 

Svarsalternativet kan både ges från eleven i ett bekvämt syfte att inte behöva ta ställning men 

det kan också innebära att de anser att utbudet i undervisningen varken är bra eller dåligt. 

Slutresultatet på denna utvecklingsnivå är att det skönlitterära urvalet i undervisningen bara 

till viss del matchar elevernas litterära repertoar. Resultaten visar att det är 30 % av eleverna i 

svenska A och 43 % i svenska B som anser att undervisningens litteratur är mindre bra eller 

alternativt dålig. Anmärkningsvärt är att det enligt diagram 3.a framkommer att det till stor 

del är friskolans elever i svenska B som tycker detta. Det innebär att eleverna på den 

kommunala skolan anser att det skönlitterära utbudet i undervisningen faller inom ramen för 

lagom bra eller mycket bra. Till svarsalternativen mindre bra och dåligt kan vi, som Olin-

Scheller framhåller, säga att elevernas repertoar från friskolan i det här fallet kolliderar med 

lärarnas litterära urval i undervisningen. Friskolans problematik kan ligga i deras knappa 

skönlitterära urval och om man jämför de båda skolornas förutsättningar (se bilaga 3) så är det 

mest troligt att den kommunala skolan bättre kan anpassa litteraturen till varje elevs 

individuella utvecklingsnivå eftersom deras utbud är större.  

 

Utifrån enkätfråga 5 visar det sig att majoriteten av eleverna verkligen tycker om den 

skönlitterära läsningen i skolan. Till stor del kan lärarna som undervisat dessa elever känna 

sig nöjda med sitt upplägg och urval av litteratur i undervisningen. I kontrast till detta positiva 

resultat presenterades inledningsvis att gymnasieelever enligt Olin-Scheller uppfattar den 
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skönlitterära läsningen i skolan som tråkig. De resultat som styrker hennes antagande i vår 

undersökning är de 31 % som svarat att de anser att den skönlitterära läsningen i skolan är 

mindre bra och de som är helt ointresserade av ämnet. Det finns en problematik kring elevers 

läsning under skoltid och i ett pedagogiskt perspektiv är det därför av vikt att som lärare 

analysera anledningen till varför. Ett samarbete mellan elevers åsikter, lärarens pedagogiska 

förutsättningar och urval av litteratur kan leda till en positivare anda kring den skönlitterära 

läsningen i skolan.  

 
 
3.3 Hur ser det skönlitterära utbudet ut på respektive skola och hur gör 

lärarna sitt litterära urval? 

 
Den litteratur skolorna har att tillgå väljs utifrån varje skolas förutsättningar. 

Undersökningens resultat visar att skolornas utbud varierar till den grad att den kommunala 

skolan har ett stort utbud och friskolan ett betydligt mindre. Urvalet på den kommunala skolan 

utökas med åren eftersom lärarna kräver ett mer personligt utbud som tilltalar varje lärares 

undervisningsform. Gemensamt för de båda skolorna är att de valt att satsa på Kulturrådets 

Alla tiders klassiker. Utifrån denna samling väljer lärarna önskvärd litteratur utifrån 

kursplanens mål att eleverna ska läsa ”skönlitterära texter från olika tider och kulturer” 

(Skolverket 2000). Resonemanget kring klassiker stämmer in på Svedners tankar om hur den 

äldre litteraturen förvaltas och hur den ger eleverna kunskap om hur man tyckte och tänkte 

förr jämfört med idag. Lärarna anser att den klassiska litteraturen är viktig eftersom den leder 

till allmänbildning. De ser tydliga nergångar i elevernas läsförståelse kring denna litteratur 

genom undersökningar som utförs av specialpedagogerna på skolan. Anledningen till 

litteraturvalen är att man vill utmana eleverna till att läsa svårare litteratur eftersom de anser 

att den kan utveckla läsförståelsen.  

 
Forskningen kring skönlitterär läsning visar att lärare tycker att de litterära urval som ska 

göras i undervisningen är svåra. Det framgår av undersökningen att detta urval ofta sker 

utifrån lärarnas tidigare erfarenhet och många gånger av lärarnas personliga inställning till 

litteraturen. Här sker en ”mismatch” när lärarnas urval inte stämmer överens med elevernas 

önskan av litteratur. Två av lärarna arbetar med hela verk, en av lärarna använder sig av både 

hela böcker samt textutdrag. Den yngsta läraren väljer att endast arbeta med textutdrag.  Hon 

anser att det är lättare att få eleverna att läsa utdrag istället för hela böcker. Läraren framhåller 

att hon alltid försöker utgå från eleverna när hon väljer litteratur, detta matchar McCormicks 
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uppfattning om att mötet mellan elev och litteratur måste samspela, ”matcha” för att uppnå 

bästa resultat.  

 
Enligt Molloy har varje lärare sitt eget ämnesinnehåll, de har olika kunskapssyn och val av 

traditioner som de bygger sin handledning på. I en undervisningssituation är det svårt att 

tillgodose elevers önskan vilket också visar sig i de svar där eleverna antyder att de aldrig kan 

påverka urvalet. Anledningen till detta kan vara, som Molloy menar, att läraren vill förmedla 

sin egen kunskapssyn men också på elevernas eget intresse och motivation för ämnet. Som 

nämnts ovan, utgår en av lärarna från elevernas intresse när hon gör sina litteraturval. Detta 

innebär att hon ser svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne. De andra lärarna ser ämnet 

som en kombination av erfarenhetspedagogiskt ämne med intentionen att överföra vårt 

litterära arv, vårt kulturarv i form av en litterär kanon till eleverna. De elevsvar som styrker 

denna kunskapssyn är de som menar att de rätt ofta och att de absolut har möjlighet att 

påverka undervisningens urval. De elever som anser att de ibland får chans att påverka urvalet 

uppkom till 60 % i svenska A och 52 % i svenska B. Detta kan kopplas till det 

erfarenhetspedagogiska men också till det litteraturhistoriska ämnet (Molloy 2007). 

 

Enligt elevernas enkätsvar är flertalet nöjda med läsningen och skolornas litterära urval. Det 

finns trots detta ett antal elever som inte tilltalas av den skönlitterära läsningen och lärarna 

måste komma till insikt med varför deras undervisning och urval inte motiverar dessa elever. 

Kanske ska lektionstid till läsning som inte längre finns under skoltid återinföras. Möjligtvis 

borde en fungerande struktur, när det gäller läsning i undervisningen och hur man genom 

matchande litteraturval når elever, arbetas fram med tanke på att lärarna har likvärdig 

problematik kring skönlitterär läsning i undervisningen.  

 

 

3.4 Hur mycket skönlitteratur läser eleverna och hur mycket tid avsätts i 

undervisningen till skönlitterär läsning i svenska A och B? 

 
Enligt enkätundersökningen varierar mängden läst skönlitteratur på skolorna och bestäms 

individuellt. På den kommunala skolan läser eleverna 3-4 böcker i A-kursen per läsår. I 

svenska B läser de en bok per epok vilket innebär 4-5 böcker på två terminer. På friskolan vill 

man att eleverna läser två böcker per läsår. Trots lärarnas litterära mål framkommer det 

genom enkätundersökningen i fråga 2 att inte alla elever når upp till det önskade målet. Ser vi 

till diagram 2 a syns det tydligt att det främst är eleverna på friskolan som läser mindre än två 
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böcker eller ingen bok alls. Eleverna från den kommunala skolan är mindre i antal men de har 

alla förutom en valt alternativen två eller fler än två böcker. Friskolans elever i svenska B 

läser alltså mindre skönlitterära böcker än de förväntas göra enligt skolans mål i ämnet. 

Varför eleverna väljer att inte läsa den skönlitteratur som ingår i undervisningen kan bara 

spekuleras kring. Förmodligen känner dessa elever att lärarens urval inte ”matchar” deras 

repertoar. Det kan också bygga på att eleverna är ointresserad av att läsa skönlitteratur. 

Lärarna menar att bristen på engagemang och motivation från dessa elever innebär ett stort 

problem eftersom den skönlitterära läsningen är betygsgrundande. De anser att detta kan 

åtgärdas genom att informera och tydliggöra skönlitterär läsning i undervisningen. Lärarna 

nämner att de är dåliga på att delge eleverna, som Thavenius menar, läsningens centrala roll 

och betydelse i ämnet svenska och berätta att de är underordnade skolsystemets läroplan och 

att de förväntas att undervisa eleverna utefter bestämda mål och visioner. 

 
När det handlar om hur mycket tid lärarna avsätter till skönlitterär läsning i undervisningen är 

resultatet att det varierar och är individuellt från lärare till lärare. Detta beror, enligt Molloy, 

på individuell planering och didaktisk- metodisk handlingskompetens som avgör upplägget. 

Det framkommer av undersökningen, som nämnts tidigare, att det mesta av den skönlitterära 

läsningen sker på elevernas fritid eftersom det tar för mycket tid från den övriga 

undervisningen. Det sker i stort sett ingen läsning under lektionstid eftersom lärarna anser att 

det är svårt att få alla att läsa på samma gång. Frågan är hur många elever som läser 

litteraturen på sin fritid och om man genom denna typ av läsning får bra underlag till den 

bearbetning av skönlitteraturen som eleverna förväntas göra och som ingår i kursen? Lärarna 

menar att det alltid finns ett antal elever som inte har läst färdigt eller glömt boken i skolan 

och man ställer sig då frågan vilka fördelarna är med att förlägga läsningen till elevernas 

fritid? Utifrån undersökningens resultat verkar det som om den skönlitterära läsningen bör ske 

under strukturerade förhållanden i skolan med loggbok och diskussioner under läsningens 

gång. Detta alternativ gynnar både lärare och elever. Läraren kan hjälpa de elever som inte 

förstår texten att komma vidare och de elever som känner sig oinspirerade under läsningens 

gång kan ryckas med av de diskussioner som förs med jämna mellanrum. Är alla delaktiga i 

läsningen är chansen större att lyckas i stället för att lägga för stort enskilt ansvar på de elever 

som har problem med litteraturen.  
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4. Sammanfattning 

 
 
Flertalet elever tycker att den skönlitterära undervisningen är bra på de två skolorna. Lärarnas 

urval ”matchar” i dessa fall elevernas repertoar och de kommer förmodligen att nå upp till 

delmomentets kriterier för betyg Godkänt eller högre. Det visar sig dock att inte alla elever är 

intresserade av den skönlitterära undervisningen och här kolliderar lärarens urval med deras 

repertoar. De faktorer som synliggjorts genom undersökningen och som kan leda till en elevs 

”mismatch” är att lärarna ser att den skönlitterära läsningen tappat sin plats i undervisningen. 

De ser att läsning under skoltid inte leder till ett ökat läsintresse och de ser att vissa inte är 

mogna att ta del av den litteratur som de förväntas läsa på gymnasiet. I ett lärarperspektiv är 

det av vikt att skapa balans mellan det skönlitterära urvalet, dess svårighetsgrad och elevens 

individuella läsutveckling. Det är viktigt att tydliggöra läsningens fördelar och delge eleverna 

läsningens betydelse inte bara i svenskämnet utan även i övriga ämne. 

 
Lärarnas allmänna uppfattning kring skönlitterär läsning är att mycket går på rutin och gamla 

traditioner. Det är svårt att få tid till läsning under lektionstid och den är i stort sett helt 

förlagd till elevernas fritid. Det är tveksamt om det är lämpligt att låta elever som har problem 

eller är omotiverade till läsning göra uppgiften utanför skolan utan lärares handledning. 

Utifrån undersökningen är lärarna överens om att det bör ske en förförståelse och ett 

efterarbete med texterna. Detta arbete innebär mer lektionstid och det är kanske detta lärarna 

måste planera in. De bör avsätta mer tid till läsningen för att uppnå så bra undervisning som 

möjligt med den uppgift som borde utgöra basen i svenskämnet.  

 
Det finns stora skillnader mellan det skönlitterära utbudet på de olika skolorna. Den 

kommunala skolan tillhandahåller ett stort utbud och friskolan ett mindre. Det är lärarna som 

påverkar utbudet inte eleverna. Urvalet till undervisningen sker också individuellt av lärarna 

men i vissa fall känner en del elever att de kan påverka urvalet. Mängden böcker som eleverna 

läser i svenska A och svenska B varierar på skolorna, eftersom lärarna grundar upplägget av 

sin undervisning på individuell planering.  

 
Det övergripande syftet med undersökningen var att ta del av lärares och elevers uppfattning 

om skönlitterär läsning och litterärt utbud på en kommunal skola och en friskola i svenska A 

och B. Det utformades en enkät som delades ut till 190 elever och det genomfördes intervjuer 

med fyra verksamma lärare från de utvalda skolorna. Undersökningen knöts samman med 
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forskares teorier och i diskussionen följdes elevernas och lärarnas svarsalternativ upp 

angående deras uppfattning om den skönlitterära läsningen i skolan, dess utbud, urval, tid och 

antal lästa böcker per läsår. 

 

Avslutningsvis anser vi att den skönlitterära undervisningen inte fullt ut är ett fungerande 

moment på skolorna. Undersökningen visar att det finns skillnader i lärares och elevers 

uppfattning om skönlitterär läsning och utbud i undervisningen. De tendenser vi ser är att de 

elever som är nöjda och tilltalas av läsningen och litteraturen i undervisningen, är de som har 

mest behållning av innehållet. De elever som uppfattar den skönlitterära läsningen som 

mindre bra klarar förmodligen att uppnå målen i kursen. Förlorarna är de som inte är bekanta 

med den vuxenlitteratur som ingår i undervisningen. Även de elever som av olika anledningar 

har problem eller är omotiverade till att läsa litteratur kan sysselsättningen upplevas som 

negativ. Utifrån intervjuerna med lärarna har det framkommit att problematiken i 

undervisningen kring de elever som inte tilltalas av den skönlitterära läsningen är likvärdig. 

Detta väcker nya tankar om att läsningen i svenska A och B måste utvecklas för att 

tillfredställa fler elever än det antal vårt diagram visar. För att kunna förtydliga problemet 

hade det varit av intresse att fokusera och vinkla undersökningen på eleverna. Genom att 

vidareutveckla elevernas tankar och uppfattning kring skönlitterär läsning och urval kan man 

förhoppningsvis närma sig den ”mismatch” som uppstår när lärarna genomför individuella 

litteratururval till undervisningen.  
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Intervjuguide för lärare    Bilaga 1 
 

1. Hur mycket skönlitteratur läser eleverna och hur mycket tid avsätts till skönlitterär 

läsning på gymnasial nivå i svenska A, B?   

2. Vilket är det pedagogiska motivet till att avsätta mycket tid för läsning/lite tid för 

läsning? 

3. Vilka skönlitterära böcker vill du att dina elever ska ha tagit del av efter kurserna? 

4. Vad är skolans skönlitterära utbud?  

5. Varför har skolan detta skönlitterära urval?  

6. Vilken litteratur i detta urval använder du? 

7. Vad motiverar och grundar du dina litteraturval på?  

8. Bidrar skolans litteraturläsning till ett ökat litteraturintresse hos eleverna? 
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Elevenkät      Bilaga 2 

En undersökning om skönlitterär läsning på gymnasiet i svenska A och B 

 

 Svenska A           Svenska B    

 

 

1. Vad är du för typ av läsare?  

Bokslukare  Läser i perioder Läser sällan                    Läser aldrig      

 

 

 

2. Hur många skönlitterära böcker läser du i skolan per termin? 

Fler än två                       Två böcker                  Mindre än två böcker            Ingen bok            

  

 

 

3. Vad tycker du om det skönlitterära utbudet i undervisningen? 

Mycket bra  Lagom bra  Mindre bra    Dåligt 

 

 

 

4. Känner du dig delaktig i/kan du påverka undervisningens litteratur? 

Ja, absolut!  Rätt ofta  Ibland    Aldrig 

 

 

 

5. Vad tycker du om skönlitterär läsning i skolan? 

Mycket bra  Lagom bra  Mindre bra                    Ointresserad 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Förteckning över skönlitteratur på kommunal gymnasieskola -08        Bilaga 3 
 

Illiaden  Odysséen   Kung Oidipus 
Agamemnon  Medea   Platon 
Tristan och Isolde Den gudomliga komedin  Decamerone 
Eddan  Gunnlaug Ormstunga  Götriks saga 
Njals saga  Gisle Surssons saga  Hamlet 
Romeo och Juliet MacBeth   Don Quijote 
Tartuffe  Robinson Crusoe  Gullivers resor 
Candide  Jeppe på berget  Stolthet och fördom 
Frankenstein  Den unge Werthers lidande Don Juan 
Sagor och berättelser Jane Eyre   Ivanhoe 
Fänrik Ståls sägner Så jag målar   Det går an 
En julsaga  Två städer   Oliver Twist 
De tre musketörerna Pappa Goriot   Taras Bulba 
Kappan  Spader Dam   Madame Bovary 
Niels Lyhne  Brott och straff del 1 och 2  Baskervilles hund 
Thérése Raquin Skriet från vildmarken  Huckleberry Finn 
Skattkammarön En världsomsegling under havet Svält 
Pengar  Singoalla   Röda rummet 
Hemsöborna  Svenska öden och äventyr  Tjänstekvinnans son 
Mäster Olof  Giftas   Fröken Julie 
Ett drömspel  Gustav Vasa   Gösta Berlings saga 
En herrgårdssägnen Kejsaren av Portugallien  Herr Arnes penningar 
Körkarlen  Löwensköldska ringen  Vildanden 
Mörkrets hjärta Doktor Glas   Förvillelser 
Martin Bircks ungdom Pestkungens legend  Sabina 
Röde Orm  Clownen Jack  Farmor och Vår herre 
Swedenhielms Markurells i Wadköping  Babettes gästabud 
Kallocain  Tåget var punktligt  Pesten 
Dansa på min grav Det sista äventyret  Måndagarna med Fanny 
Livets ax  Rit   Bränt barn skyr elden 
Mina drömmars stad Anna, Hanna och Johanna  Trägudars land 
En komikers uppväxt Flugornas herre  Min barndom 
Ondskan  Den gamle och havet  I vår tid 
Möte vid milstolpen Nu var det 1914  Än en gång, kapten 
Processen  Förvandlingen  Mannen utan öde 
Barabbas  Dvärgen   Bröderna Lejonhjärta 
Okänd soldat  Ormens väg på hälleberget  Analfabeten 
Oxgraven  Comédia infantil  Nässlorna blomma 
Mor gifter sig Krönika över ett förebådat dödsfall Utvandrarna 
Invandrarna  Rid i natt   Tolv på det trettonde 
Bombi Bitt och jag Lång dags färd mot natt  Den svarta obelisken 
På västfronten intet nytt Vänd ditt timglas  Kranes konditori 
En dag full av glädje En dag i Ivan Denisovitjs liv Fredag eller ett liv i frihet 
Kristin Lavransdotter Den vidunderliga kärlekens historia Dinas bok 
Påven Johanna Tåbb med manifest  Korgossen 
Silke  Flickornas handbok i jakt och fiske Den siste vikingen 
Fahrenheit 451 Katarina Blums förlorade heder Regnbågen 
Utvald att leva Förförelsen   Åter till Cold Mountain 
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Tåget till Rhodesia Jag heter Isbjörg, jag är ett lejon Vägen till Jerusalem 
Tempelriddaren Mota Olle i grind  Musselstranden 
Adjö, mister Chips High fidelity   Lily Dahls förvandling 
Kejsaren- Roms portar Kejsaren-Kungars död  Ciderhusreglerna 
Glasfåglarna  Mosippan   Vattenmelonen 
Åke och hans värld När Lucy Sullivan skulle gifta sig Lady Chatterleys älskare 
Sprängaren  I morgon när kriget kom  När natten är som mörkast 
Den tredje dagens kyla Ängel på sjunde trappsteget Populärmusik från Vittula 
Min faders hus Dom där   Våld 
Molnfri bombnatt Djurfarmen   Före morgondagen 
Ett moln på min himmel Månen har gått ner  Parfymen 
En berättelse från kusten Porträtt av konstnären som ung valp En berättelse från kusten 
Under skalbaggens bo Sofies värld 
 
Det tillkommer 24 olika titlar av entimmes-böcker 
Det tillkommer 17 olika titlar av lättlästa böcker 
Det tillkommer 22 olika titlar av övriga böcker 
 
 

 

 

Förteckning över skönlitteratur på gymnasial friskola -08 
 
Dr Glas  Processen   Romeo och Julia 
Candide  Mannen utan öde  Bröderna Lejonhjärta 
Hundra år av ensamhet Hamlet   Ett öga rött  
Saknad  Vad det bra så  Populärmusik i Vittula 
Grabben i graven bredvid Hon går genom tavlan uti bilden Mörka fjärilar 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


