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1  Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Skolverket har i Läroplanen för de frivilliga skolformerna angett riktlinjer för hur 

gymnasieskolans verksamhet ska bedrivas på olika plan. I ämnesplanen för svenska står 

skrivet att ämnet syftar till att stärka elevens identitet och utveckla hennes tänkande, 

kreativitet och förmåga till analys och ställningstagande. Då identiteten kommer till uttryck i 

språk och litteratur menar Skolverket att mötet med skönlitteratur kan bidra till elevernas 

mognad och utveckling. A-kursen i svenska bygger vidare på grundskolans utbildning och 

tyngdpunkten ligger bland annat vid att vidareutveckla förmågan till att läsa, lära och tänka. 

Skolan ska sträva efter att eleven fortsätter att utveckla sin fantasi och lust att lära genom 

läsning av skönlitteratur och stimuleras till att söka sig till litteratur som en källa till kunskap 

och glädje. I kontrast till dessa Skolverkets ord har forskningsrapporter på senare tid påvisat 

en bild av elevers allt svalare läsintresse. Lärare möter tillsammans med sina elever en 

verklighet där många elever är ointresserade av den läsning som ska ske för lust och glädje 

och efter avslutad kurs bidra till att öka deras självkännedom.  
 

Under rubriken Rättigheter och skyldigheter i Lpf :94 står att ”elevernas möjligheter att utöva 

inflytande på undervisningen och att ta ansvar för sina studieresultat förutsätter att skolan 

klargör utbildningens mål, innehåll och arbetsformer, liksom vilka rättigheter och 

skyldigheter eleverna har”. Gunilla Molloy skriver att en del lärare inte diskuterar kursplanen 

med sina elever, vilket resulterar i att dessa förblir ovetande om vad de förväntas uppnå under 

kursens gång. Har skolan inte klargjort utbildningens mål, innehåll och arbetsformer för 

eleverna, kan det vara svårt för dem att se meningen med undervisningen och dess innehåll. 

De didaktiska frågeställningarna: Vad, hur, varför, vem, var, med vem och hur? blir här 

väsentliga. Hur den enskilde läraren väljer att arbeta, beror bland annat på synen hon har på 

svenskämnet och den tolkning hon utifrån den synen gör gällande kursmålen.  
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1.2 Syfte och frågeställning 
Som blivande svensklärare är det av stort intresse att få inblick i hur yrkesverksamma lärare 

hanterar spännvidden mellan läroplanstexterna och klassrummets verklighet. Syftet är att nå 

en större insikt kring svenskämnets litteraturdel, dess möjligheter och svårigheter. Min 

frågeställning blir mot denna bakgrund: 

• Hur arbetar lärare med skönlitteratur i svenskundervisningen? 

• Hur motverkar lärare det motstånd elever kan ha till skönlitteratur? 

• Hur skiljer sig litteraturundervisningen mellan yrkesförberedande och 

studieförberedande gymnasieprogram? 

• Vilken roll har de didaktiska frågorna i litteraturundervisningen för lärare och elever? 

• Vad tycker elever om skönlitteratur och litteraturundervisningen i skolan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

2  Tidigare forskning 

 

2.1 Ett läsarorienterat perspektiv 
Litteraturundervisning är präglad av en teoretisk grundsyn, vilken har kommit att ändras 

avsevärt under de senaste hundra åren. Den grundsyn litteraturundervisningen idag baseras på 

är inriktad på läsaren och hennes möte med texten, medan fokus tidigare låg på författaren 

och dennes liv. Den läsarorienterade forskningen ser läsning som en interaktion mellan läsare 

och text, vilket innebär att läsningen alltid ingår i en kontext som inverkar på hur mötet 

mellan läsare och text utfaller (Svensson 2008:13). 

 

Vad som sker när läsaren möter en text i klassrummet beror bland annat på vad som skett 

under tidigare textmöten. I skolan sker läsning alltid inom en ram, vilken ser olika ut beroende 

på vilket syfte och mål läraren har med elevernas läsning (Molloy 1996:247).   

 

2.2 De didaktiska frågorna 
Då svenskläraren väljer skönlitteratur som eleverna ska läsa, gör hon didaktiska val som får 

betydelse för eleverna och deras läsning. Valen kan synliggöras genom de didaktiska 

grundfrågorna Vad (innehåll), Hur (förmedling) och Varför (motiv). Även frågorna Vem som 

ska läsa, Var läsningen ska ske, Med vem läsningen ska ske och När läsningen ska ske, är av 

intresse för didaktikerna. Lärare kan med stöd av de didaktiska frågorna förklara sina val av 

skönlitteratur för eleverna. De didaktiska frågorna kan således utgöra grunden för lärarens 

reflektioner angående de val hon gör (Molloy 2003:32-34). I det följande tas de didaktiska 

frågorna Vem, Vad, Hur, och Varför upp. 

 

2.2.1 Vem ska läsa litteraturen? 
Det finns lärare som med varje klass använder samma skönlitterära verk, oberoende av 

elevernas intresse och personlighet. De rutiniserar undervisningen och ökar således risken att 

mötet mellan elev och text blir misslyckat. Läraren har då utelämnat den didaktiska frågan 

Vem som ska läsa den specifika skönlitteraturen (ibid., 36).    
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2.2.2 Vad ska läsas? 
För att bli engagerade läsare, måste individer själva få välja litteratur; att endast få läsa 

förvalda texter, hur väl dessa än valts, skapar inte ett genuint läsintresse. Alla vill ha frihet att 

välja, och när den friheten ges blir inställningen positiv och chansen att väcka läslust ökar 

(Chambers 1995:42).  

 

Uppfattningar om kön, klass, etnicitet och generation kan skapa konflikter, vilka skönlitteratur 

kan spegla och diskutera. Att läsa skönlitteratur för att lära om livet, dess möjligheter och 

konflikter skulle kunna förändra svenskämnet i riktning mot ett humanistiskt demokratiämne. 

Ämnets, och även skönlitteraturens, innehåll skulle kunna vara elevernas livsfrågor och 

skolans demokratiska värdegrund (Molloy 2003:295). 

 

Möjlighet till identifikation med någon av bokens huvudpersoner är viktig vid elevers läsning 

av skönlitteratur, då litteraturen kan ge dem kännedom både om sig själva och om andra 

människor (Molloy 1996:248). 

 

2.2.3 Hur ska läsning och efterarbete ske? 
Litteratursamtal rymmer en stor potential för utveckling och lärande, då eleverna vid sådana 

samtal gemensamt får problematisera texters relation till verkligheten, vilket är viktigt för att 

utveckla komplex läsförståelse (Olin-Scheller 2008:39). De samtal som får individen att tänka 

över det hon läst för med sig en ökad medvetenhet om vad som händer vid läsning, vilket 

resulterar i att hon blir mer kritisk och medveten i valet av böcker (Chambers 1995:18).  

 

Elever använder interaktionen med varandra för att utforska möjligheter, vilket hjälper dem 

att se ur olika synvinklar och ge dem ökad insikt i litteraturens komplexitet. Det resulterar i en 

ökad förståelse för de val som människor ställs inför i livet och i litteraturen. I en miljö som 

främjar litteratursamtal lär sig eleverna att behandla litteraturen på ett sätt som berikar deras 

personliga utveckling, kritiska tänkande och förståelse för kulturella skillnader (Langer 

2005:73-74).   

 

Att läsa högt för barn är nödvändigt för deras läsutveckling, men läsutveckling är en så 

utdragen process att högläsning är av stort värde genom hela skoltiden. Varje gång eleven 

lyssnar till en text, får hon exempel på hur den är uppbyggd och vad som karaktäriserar den. 



8 

 

Genom högläsning lär eleverna sig vad de ska vara uppmärksamma på när de tar sig an en 

liknande text på egen hand. Då eleverna lyssnar till sådant som fortfarande är för svårt för 

dem att läsa själva kommer de i kontakt med texter som kan väcka lust till att läsa svårare 

verk. För att ha utbyte av olika slags texter måste eleverna veta hur de ska omvandla tryckt 

text till liv, vilket de kan lära sig genom att lyssna till någon som levandegör texten 

(Chambers 1995:66-69).     

 

2.2.4 Varför ska specifik litteratur läsas? 
Varför-frågan refererar till de mål läraren vill uppnå (Molloy 2003:34). Både lärare och elever 

har olika föreställningar om varför man bör läsa skönlitteratur. De val läraren gör påverkar 

mer än enbart den faktiska undervisningen; den påverkar även elevernas värderingar kring 

vad läsning av skönlitteratur är. En del lärare berättar inte för eleverna om de didaktiska 

ställningstaganden hon tagit inför undervisningen och dess val av metod och material, vilket 

gör att eleverna kan sitta med egna förklaringar till varför skönlitteratur läses i 

skolsammanhang (ibid., 40-41).  

 

Till elever som har en skeptisk inställning till läsning av skönlitteratur behöver läraren 

marknadsföra ett nyttotänkande; att de, genom läsning av skönlitteratur ges tillfälle att möta 

människor med skilda livsöden och att eleverna genom läsningen kan genomgå en personlig 

utveckling (Brodow & Rininsland 2005:92).  

 

2.3 Textmöten 
2.3.1 Förutsättningar 
Två faktorer påverkar all typ av mänsklig aktivitet, oberoende av vilken aktivitet det är fråga 

om. Aidan Chambers kallar dem inre och yttre förutsättningar. Med inre förutsättningar 

menas de attityder som individen bär med sig. Förväntningar, tidigare erfarenheter och 

rådande sinnesstämning påverkar individens beteende. Med yttre förutsättningar menas den 

fysiska omgivningen och hur väl anpassad den är för aktiviteten. Båda dessa förutsättningar, 

de inre och de yttre, bidrar till den inställning individen har till aktiviteten, till exempel 

läsning av skönlitteratur (Chambers, 1995: 20-21). Till de yttre förutsättningarna hör således 

även lektionstid avsatt till läsningen. Eftersom många elever kommer från hem där läsning av 
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skönlitteratur inte prioriteras, kan läsning som hör till undervisningen inte enbart förpassas till 

elevernas fritid (ibid., 45-46).  

 

2.3.2 Estetisk och efferent läsning 
Louise M. Rosenblatt utgår från att mening skapas i mötet mellan text och läsare och 

benämner mötet transaktion. Hon menar att texter bär på betydelser vilka realiseras under 

läsningen, då texten blir till i transaktionen mellan läsare och text. Betydelsen som sker i 

mötet ska ses som en ständig process. Rosenblatt benämner den betydelseskapande processen 

evocation, vilken är unik för individen. Läsaren skapar betydelse utifrån individuella, sociala 

och kulturella förutsättningar och för därför med sig personliga erfarenheter, minnen, behov 

och intressen, ett fysiskt tillstånd och en sinnesstämning till läsningen. Dessa faktorer skapar 

tillsammans med verket en unik erfarenhet, vilken dock bli mer eller mindre unik beroende på 

lärarens syn på svenskämnet. Rosenblatt har riktat kritik mot hur läsning sker i skolan och 

bildat begreppen estetisk och efferent läsning, som hänvisar till syftet med läsningen. Utifrån 

lärarens anvisningar ställs något i elevernas läsning i fokus medan annat hamnar i 

periferin(Molloy 2003:47-49).  

 

Lärare glömmer ofta att eleverna inte kan ha en estetisk läsning då de är medvetna om att 

uppgifter och eventuella prov tillkommer läsningen. När eleverna försöker hitta ”rätt” svar på 

frågor som läraren ställer till texten, skjuter de lätt bort det känslomässiga förhållningssättet 

och läsningen blir efferent. Uppgifter som leder till efferent läsning är bland annat de som 

fokuserar på berättartekniska och stilistiska grepp (ibid.). Efferent läshållning begränsar den 

potential till utveckling och lärande som skönlitteratur besitter (Olin-Scheller 2008:38).  

 

I den estetiska läsningen dominerar de stämningar, scener och situationer som skapas, vilket 

resulterar i att läsaren genomlever de personliga och känslomässiga sammanhang som texten 

frammanar. Förmågan att utveckla rationellt tänkande genom den estetiska läsningen kan ses 

som grundläggande i en demokrati, då det gör att man lättare kan förstå sin omvärld ur andra 

perspektiv (ibid.).   
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2.3.3 Repertoarer 
Kathleen McCormick har utvecklat begreppet ideologi, vilket definieras som de 

föreställningar och värderingar som råder i samhället (Svensson 2008:19). Ideologi delas in i 

allmän och litterär repertoar, vilka tillskrivs både läsare och text. Både läsare och text ingår i 

en socio-kulturell kontext och för till läsprocessen med sig spår av de specifika kontexter de 

ingår i. Textens allmänna repertoar är de idéer, antaganden och normer texten förmedlar, 

medan textens litterära repertoar inkluderar dess form, handling, karaktärer och uppbyggnad. 

Läsarens allmänna repertoar består av kulturellt betingade erfarenheter, kunskaper och 

förväntningar och den litterära repertoar utgörs av hennes erfarenheter och antaganden om 

vad litteratur är (McCormick 1994:69-71).  

 

Mötet med texten kan handla om huruvida textens och läsarens repertoarer överensstämmer 

eller inte. I detta möte kan en spänning uppstå när läsaren är tillräckligt bekant med textens 

repertoar men av någon anledning motsäger sig den. Det kan ibland vara textens litterära 

repertoar som leder till svårigheter för eleven. Matchande repertoarer mellan läsare och text 

sker då läsarens förväntningar finner motsvarigheter i det texten erbjuder, antingen på allmänt 

eller litterärt plan. Icke-matchning av läsarens och textens repertoarer sker däremot när det 

uppstår frånvaro av viss information, vilket leder till att läsaren inte förstår texten (Molloy 

2003:52-55).   

 

2.4.4 Genus i litteraturundervisningen 
Pojkar och flickor förhåller sig olika till den litteratur som läses, beroende på bokens omslag, 

huvudpersonens könstillhörighet, samt miljön berättelsen utspelar sig i (ibid., 69-71). 

 

Forskningsrapporter har visat att pojkar läser mindre än flickor. Att dessa pojkar beskriver sig 

själva som icke-läsare kan vara ett led i deras könskonstruktion. Pojkar distanserar sig gärna 

från känslor som anses mer kvinnliga, till exempel medkänsla. Läsandet av skönlitteratur i sig 

ses även som kvinnligt, vilket kan vara en orsak till pojkars avståndstagande. I pojkars bild av 

ett genuskorrekt beteende ingår inte deltagande i något som kan kopplas till kvinnliga 

egenskaper. Bilden av läsande pojkar och konstruktionen av manlighet ingår inte i dessa 

elevers allmänna repertoar (ibid., 111-112). Vissa pojkar ser det till och med som ett slags 

klass- och könsförräderi att läsa skönlitteratur (Brodow & Rininsland 2005:89).  
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3  Metod och material 
 

Uppsatsen är baserad på tidigare forskning samt empiriskt insamlat material i form av enkäter 

och intervjuer med pedagoger och elever på två utvalda skolor; en i Hallands län och en i 

Västra Götalands län. Tanken är att relatera de resultat som framkommer i min undersökning 

med den bild som tidigare forskning ger.   

 

3.1 Urval 
Undersökningen kommer att göras med indelning mellan praktiskt och teoretiskt 

gymnasieprogram, vilket har styrt det urval jag gjort. Undersökningen består av två delar: 

elevenkäter och intervjuer med yrkesverksamma lärare.  

 

Elevenkäten har delats ut i tre klasser med olika programinriktningar: samhällsvetenskapliga, 

estetiska och hotell och restaurangprogrammet på en gymnasieskola i Halmstad. Sammanlagt 

femtiosex informanter har deltagit i elevenkäten, varav tjugofem av dessa studerar på 

samhällsprogrammet, nitton på det estetiska programmet och tretton av informanterna 

studerar på hotell- och restaurangprogrammet. Det skiftande antal elever i de olika klasserna 

har berott på det faktiska antal elever som varit på plats på utsatt datum för genomförandet av 

undersökningen. Att urvalet gjorts med distinktion mellan olika program beror på att 

åtskillnaden även tagits upp i samband med lärarintervjuerna. 

 

Intervjuer har genomförts med sammanlagt fyra yrkesverksamma gymnasielärare, vilka 

tjänstgör på en skola i Halland och en i Västra Götaland. Dessa lärare har slumpvis valts ut 

utifrån kriteriet att de under höstterminen 2008 undervisar klasser i kursen Svenska A, vilken 

undersökningen fokuserar på.  

 

3.2 Genomförande 
Elevenkäten har delats ut i tre klasser på den skola i Halland som jag har besökt.  Dessa har 

sedan behandlats med uppdelning på programmen, för att möjliggöra en senare jämförelse av 

resultat och på så sätt se om litteraturundervisning och mottagande av densamma skiljer sig åt 

mellan teoretisk och praktisk gymnasielinje.  
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Intervjufrågorna är baserade på Brodows och Rininslands intervjuunderlag (2005:261-267), 

men i bearbetad form för att intervjuerna ska leda fram till svar på de frågor som ställs i denna 

rapport. Intervjufrågorna har sedan ställts till gymnasielärare inom svenskämnet på två 

gymnasieskolor, en i Halland och en i Västra Götaland. Lärarna har fått välja om de velat 

svara skriftligt eller muntligt på frågorna, varav hälften av de tillfrågade valt att svara muntligt 

och hälften har svarat skriftligt. 

 

3.3 Enkätundersökning 
Elevenkäten består av två delar, varav den första delen består av påståenden där eleverna fått 

fylla i det svar som speglar hur väl påståendet stämmer överens med deras personliga 

uppfattning. Svarsalternativen som eleverna kunde välja mellan är: stämmer bra, stämmer 

ganska bra, stämmer inte så bra och stämmer inte alls. Påståendena lyder: 

1. Jag tycker om att läsa skönlitteratur på min fritid. 

2. Läraren väljer ut böcker till under visningen som passar mig. 

3. Uppgifterna vi får till läsningen känns meningsfulla. 

Enkätens andra del består av öppna frågor, där eleverna getts möjlighet att svara fritt. De 

öppna frågorna lyder: 

4.    Varför tycker du om eller tycker du inte om att läsa skönlitteratur? 

5.    Varför tror du att man läser skönlitteratur i undervisningen? 

 

3.4 Intervjuer 
Intervjufrågorna som ställts till lärarna lyder: 

1. Hur skiljer sig din litteraturundervisning på praktiska respektive teoretiska program? 

2. Hur gör du för att övertyga skeptiska elever om värdet av att läsa skönlitteratur? 

3. Vad vet dina elever om de didaktiska avsikterna bakom litteraturläsningen? 

4. Hur bemästrar du den skiftande läsvanan och läsviljan i klassen? 

5. Vad styr valet av litteratur? 

6. Vilka krav på läsning har du för A-kursen?  

7. Hur lägger du upp efterbehandlingen av läst skönlitteratur? 

8. Vilken vikt lägger du vid att eleverna kan relatera det de läser till egna erfarenheter 

och personliga värderingar? 
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4  Resultat 
 

4.1 Enkätundersökning 
4.1.1 Påstående 1 

 

 
Källa: Gymnasieelever i Halland 

 

Sammanlagt arton av de femtiosex eleverna valde svarsalternativet Stämmer bra, varav åtta 

var röster från SP1, nio från det EP och en från HR. Femton elever svarade Stämmer ganska 

bra; åtta elever från SP, tre från EP och fyra från HR. Fjorton elever valde svarsalternativet 

Stämmer ganska dåligt; sex elever från SP, fyra från EP och lika många från HR. Sammanlagt 

nio elever tyckte att svarsalternativet Stämmer inte alls passade bäst in på dem. Av dessa 

tillhörde två elever SP, tre EP och fyra HR. 

 

 

 

 
                                                             
1 Gymnasieprogrammens namn förkortas för enkelhetens skull: Samhällsprogrammet SP, Estetiska programmet 

EP och Hotell- och restaurangprogrammet HR. 
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4.1.2 Påstående 2 
 

 
Källa: Gymnasieelever i Halland 

 

Sammanlagt två av de femtiofem eleverna som besvarade frågan valde svarsalternativet 

Stämmer bra, båda från EP. Nitton elever svarade Stämmer ganska bra; fem elever från SP, 

nio från EP och fem från HR. Arton elever valde svarsalternativet Stämmer ganska dåligt; 

elva elever från SP, fem från EP och två från HR. Sammanlagt femton elever tyckte att 

svarsalternativet Stämmer inte alls passade bäst in på dem. Av dessa tillhörde sex elever SP, 

tre EP och sex HR. 

 

Två elever från Samhällsprogrammet valde att inte besvara frågan 
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4.1.3 Påstående 3   
 

 

Källa: Gymnasieelever i Halland 

 

Sammanlagt tio av de femtiosex eleverna valde svarsalternativet Stämmer bra, varav två var 

röster från SP, sex från EP och två från HR. Tjugoåtta elever svarade Stämmer ganska bra; tio 

elever från SP, tolv från EP och sex från HR. Tolv elever valde svarsalternativet Stämmer 

ganska dåligt; åtta elever från SP, en från EP och tre från HR. Sammanlagt tre elever tyckte 

att svarsalternativet Stämmer inte alls passade bäst in på dem. Av dessa tillhörde två elever SP 

och en HR. 

 

Två elever på Samhällsprogrammet valde att inte svara på frågan, varav en med kommentaren 

att hon inte haft uppgifter till läst litteratur. Även en elev på Hotell- och 

restaurangprogrammet valde att inte besvara frågan. 
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4.1.4 Fråga 4  
Varför tycker du om eller tycker du inte om att läsa skönlitteratur? 

Av de tjugofyra tillfrågade eleverna på det samhällsvetenskapliga programmet svarade arton 

att de av olika anledningar tycker om att läsa skönlitteratur. Sex elever kopplade läsning till 

orden roligt och kul. Sju svarade att de tycker om att de kan känna igen sig eller leva sig in i 

en annan värld, och en av dessa skrev: ”Jag tycker om att se hur andra människor tänker, då är 

skönlitteratur ett bra sätt att se någon annans fantasi och tankegångar”.  Fem elever ansåg det 

vara avkopplande att läsa och två skrev att de hellre läser än ser på TV då de söker 

underhållning. Två elever tyckte att läsning är roligt ”…pga att det ökar mitt ordförråd” och 

”…för att man får ett bra ordförråd och man blir allmänbildad”.  En elev svarade att ”Jag 

tycker om det för att de är realistiska samtidigt som de är lång från verkligheten”. 

 

Två av de tillfrågade eleverna var tvetydiga och svarade: ”Vet ej” och ” Tycker det kan vara 

kul men det finns roligare saker att göra. Men det är viktigt”.  Fyra elever svarade att de inte 

tycker om att läsa skönlitteratur. Anledningen var främst kopplad till orden tråkigt och 

långtråkigt och även att de inte hinner med att läsa och att det finns annat som är roligare att 

göra. 

 

Av de nitton tillfrågade eleverna på det estetiska programmet svarade elva att de tycker om att 

läsa. Tre av dem beskrev inträdandet i en annan värld som orsak till att de tycker om att läsa: 

”Det är mysigt! Man försvinner in i sin egna lilla värld”, ”Eftersom man kommer in i en helt 

annan värld när man läser och man får delvis skapa den själv så tycker jag om att läsa” och 

”För att jag älskar att leva mig in i historien och bygga upp miljö, karaktärer m.m i min 

fantasi”. Två elever hänvisar sitt läsintresse till sin uppväxt och säger att ”Det är meningsfullt 

och jag är uppväxt med det” och ”För att jag har läst hela mitt liv, och har lätt för att läsa”. En 

elev svarade att läsning är ett bra sätt att ta det lugnt på och en annan menade att hon 

undermedvetet tar till sig saker vid läsningen och att hon lär sig något av det. En elev 

hänvisade läsintresset till att hon under läsningen slipper reflektera över sitt eget liv. En elev 

valde att inte besvara frågan.  

 

Tre av eleverna på det estetiska programmet menade att inställningen berodde på boken: ”Jag 

tycker bara att vissa böcker är bra”, ”Läser är jobbigt, det måste va en bra bok” och ”Tycker 

det är okej om boken är originell”. Två elever uppgav att de inte läser så ofta och att det beror 
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på att det är svårt att hitta passande böcker: ”Jag kan tycka om att läsa men gör det inte så ofta 

vet ej varför, har svårt att hitta böcker” och att ”Det är ganska kul, men jag hittar nästan aldrig 

någon bok som passar mig, så jag brukar inte läsa så mycket”. En annan svarar ”Vet ej varför 

men ibland kan det vara bra att läsa. En del är intressanta”.  Fyra elever uppgav att de inte 

tycker om att läsa skönlitteratur, varav tre av dessa tycker att det är tråkigt. En av dem sade: 

”Jag gillar inte skönlitteratur för rent kunskapsmässigt får jag inget utav det och då blir det 

tråkigt” och en annan att läsning är ”Tråkigt, imponerar inte på mig”. En elev gav ingen orsak, 

utan svarade ”Jag gillar inte att läsa böcker”. 

 

Av hotell- och restaurangklassens tretton elever svarade fyra att de tycker om att läsa 

skönlitteratur och de anger olika anledningar till det. En elev skrev: ”Jag tycker om att läsa 

skönlitteratur, bara jag tycker att det är intressant”. Två elever angav att de tycker att läsning 

är avkopplande och en av dessa tillade även: ”… Det är precis som att se en film. Fast man får 

föreställa sig allt själv”.  En elev valde att inte besvara frågan, medan en annan svarade ”Jag 

vet inte” och en tredje att hon nästan aldrig läser men att hon tycker att vissa böcker är bra. 

 

Sex av hotell- och restaurangklassens tretton elever tycker inte om att läsa, vilket för två 

elever beror på att det finns roligare saker att göra. En elev skrev: ”Att läsa är lamt, det ska till 

mycket för att få mig intresserad av en bok”. En annan elev var av samma uppfattning: ”Har 

svårt med att läsa böcker tappar intresset fort”. En elev gillar inte att läsa överhuvudtaget, men 

angav ingen orsak till det och en annan elev sade: ”Jag tycker det tar för mycket tid och det är 

enformigt”.         

 

4.1.5 Fråga 5  
Varför tror du att man läser skönlitteratur i undervisningen? 

Alla svarande i den samhällsvetenskapliga klassen hade åsikter om varför de tror att man läser 

skönlitteratur i undervisningen och nästan samtliga svarade att meningen var att de skulle 

utveckla sitt ordförråd och sitt sina språkliga kunskaper. Fjorton elever gav svaret ordförråd, 

eller det som vissa har benämnt språkförråd eller ordspråk, medan fem elever angav att 

läsning av skönlitteratur leder till ett utvecklat/bättre språk. Fyra elever trodde att 

huvudorsaken är att öka elevers intresse för att läsa skönlitteratur. Två elever menade att det 

är allmänbildande att läsa och en elev hänvisade till läroplanen och sade att det säkert står i 

den att de ska läsa skönlitteratur i undervisningen. Tre elever nämnde även 
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språkriktighetsaspekter, varav en av dem sa att läsningen ”Behövs för att kunna stava/skriva 

rätt”. Två elever nämnde att läsning kan leda till utveckling och en ökad förståelse för andra 

människor liv.     

 

Sju elever på det estetiska programmet angav att läsning resulterar i en utveckling av det egna 

språket och fyra menade att det leder till ett ökat ordförråd. Tre elever skrev att de inte visste 

varför de läser i undervisningen och lika många skrev att det hade med grammatiska och 

språkriktighetsaspekter att göra. Fyra elever menade att anledningen var att de skulle bli bättre 

på att läsa och att arbeta med det som de läst.   

 

Fyra elever från Hotell- och restaurangklassen svarade att de inte visste anledningen till att 

läste skönlitteratur i undervisningen, medan två elever svarade att det är bra att läsa och att de 

kanske lär sig något av det. En elev svarade: ”För att man ska få fler elever & ungdomar att 

läsa mer”. Tre elever nämnde ett förbättrat ordförråd och tre elever skrev att de läser för att 

utveckla sitt språk.  

 

4.2 Intervju 
4.2.1 Fråga 1 
Hur skiljer sig din undervisning mellan praktiska och teoretiska program? 

Lärare I berättar att undervisningen på praktiska respektive teoretiska program skiljer sig åt, 

bland annat genom uppgifter, längd och svårighetsgrad på de texter som presenteras för 

eleverna. På de praktiska programmen får eleverna läsa kortare stycken, gärna ur texter med 

anknytning till deras kommande yrke och de får mest svara på frågor till litteraturen. Denna 

metod används främst för att läraren ska kunna kontrollera att eleverna har läst texten. Det blir 

mer analytiskt på de teoretiska programmen, men självklart får eleverna på de praktiska 

programmen möjlighet att gå djupare i litteraturen om de vill. 

 

Lärare II menar att det inte är så stor skillnad mellan undervisningen på praktiska respektive 

teoretiska program. Hon har nu elever som läser det estetiska programmet och berättar att 

dessa elever är inte så betygsstyrda som de elever hon har haft på det naturvetenskapliga 
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programmet. De arbetar mest med teman på den skola hon nu arbetar på och det fungerar bra, 

vilket hon menar kan ha att göra med elevernas kreativitet. 

  

Lärare III och IV valde att inte besvara frågan. 

 

4.2.2 Fråga 2 
Hur gör du för att övertyga skeptiska elever om värdet av att läsa skönlitteratur? 

Lärare I säger till eleverna att läsning är en del av livet. Litteraturen kanske inte alltid passar 

dem personligen just när den presenteras för dem, men om de kommer tillbaka om fem år 

tycker de många gånger annorlunda. Han framhåller att ”Precis som med mat, bör eleverna 

smaka på all litteratur”.  

 

Lärare I ger vanligtvis eleverna det han kallar ”en liten blänkare” för att få dem intresserade 

och sedan låter han dem läsa verken. Ibland försöker han att stimulera eleverna genom att låta 

dem se en filmatisering först för att bygga upp spänningen och tar även bort den litteratur som 

är för gammaldags för att kunna passa eleverna. De tyngre verken får eleverna läsa i 

novellform så att de får mer handling under kortare tid. 

  

Lärare II tycker att det är svårt och menar att vissa elever har bestämt sig redan innan för att 

läsning är tråkigt. Film kan användas som en ingångsport till litteraturen, då eleverna har 

väldigt skiftande läsförmåga och för de svaga eleverna befäster film litteraturen. Eleverna 

måste reflektera kring det de sett och Lärare II vill tillägga att hon använder film som vilken 

annan text som helst och använder samma diskussionsunderlag till den som till exempelvis 

dikter och skönlitteratur. 

 

Lärare III berättar för eleverna att läsning ger ett större ordförråd och större språklig säkerhet. 

Det skapar en större förståelse för hur andra människor tänker och resonerar. Hon kan också 

berätta för dem att de kanske kan känna igen sig själva i vissa av de gestalter som de möter i 

litteraturen. Eleverna tycker att det är långtråkigt och att det finns annat som är roligare att 

göra, till exempel spela dataspel, titta på TV och Internet.  
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Lärare IV menar att det inte alltid är så lätt att motivera elever, inte ens de allra duktigaste. 

Hon försöker att göra lektionerna intressanta och roliga. Hon brukar tala om för eleverna på 

studieförberedande program att det hör till allmänbildningen att känna till litteratur och att det 

är märkligt om man har massor med universitetspoäng utan att kunna diskutera litteratur, 

kända författare och allt runtomkring som alluderar till äldre texter. Bildade personer utgår 

nämligen från att man besitter den kunskapen. 

4.2.3 Fråga 3 
Vad vet dina elever om de didaktiska avsikterna bakom litteraturläsningen? 

Lärare I tror inte att eleverna i första årskurs har kopplat samman didaktiken med 

undervisningens material och metoder. Medvetet låter han inte eleverna ta del av de 

didaktiska inslagen då han i första hand vill att läsningen ska vara inriktad på upplevelse, 

analys av människor och hur språket beskriver det eleverna ser i bilder.  

 

Inte heller eleverna i Lärare II:s klasser vet mycket om de didaktiska avsikterna.  Hon inte ser 

någon vits med att klarlägga dessa för dem, utan påpekar att huvudsaken är att eleverna blir 

fångade av litteraturen. Varken Lärare III eller IV för den diskussionen med eleverna, vilket 

Lärare IV förklarar med att hon tror att eleverna vet vad det ger dem att läsa. 

 

4.2.4 Fråga 4 
Vad gör du för att bemästra den skiftande läsviljan och läsvanan i klassen? 

För att låta alla elever ta del av samma text, och därmed samma svårighetsgrad, använder 

Lärare I sig av frivillig högläsning, så kallad stafettläsning. Eleverna får avlösa varandra i 

läsningen så det inte blir tyst i klassrummet. Då högläsningen är frivillig vid stafettläsning 

behöver dyslektikerna inte känna sig utpekade när de väljer att inte läsa.  

 

Lärare I har även bokcirkel som metod och eleverna får själva välja bok. Han försöker lotsa 

eleverna från deras nivå och hjälpa dem att ta steget till mer avancerad litteratur, till exempel 

från deckare till Poe eller från Marian Keyes till Kerstin Ekman, beroende på vad eleverna är 

intresserade av. 

 

Lärare II använder CD-böcker till de svaga eleverna och menar att de ovana läsarna behöver 

läsa all sorts text för att få upp läsvanan. Lärare II läser högt för sina elever, vilket brukar vara 
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uppskattat, och vill eleverna verkligen ta över högläsningen så får de det, men hon tvingar 

ingen att läsa högt. Fördelen med högläsning är att alla blir klara samtidigt och att de då har 

samma utgångspunkt att börja diskutera utifrån. 

 

Lärare III försöker att erbjuda olika svårighetsgrader på de romaner som eleverna ska läsa och 

Lärare IV uppmuntrar eleverna till läsning så gott hon kan.  

 

4.2.5 Fråga 5 
Vad styr valet av litteratur? 
Det är vanligtvis vara elevernas intresse som styr litteraturvalet i de klasser Lärare I har. I den 

mån det är möjligt försöker han att möta dem på vägen. Väljer Lärare I litteratur och det ska 

vara en klassiker, får eleverna själva välja vilka de vill ha med och vilka de vill plocka bort.   

 

I Lärare II:s klasser styrs valet av programmålen och utefter dem försöker hon hitta texter som 

både kan tänkas intressera eleverna och som även hon själv tycker om, då hon anser att 

lärarens eget engagemang påverkar eleverna. 

 

Lärare III väljer tema och sedan är det upp till eleverna att välja vilken bok de vill läsa, medan 

det i Lärare IV:s klasser är kurskriterier, lärare och elever i samråd eller eleven själv som styr 

valet av litteratur.  

 

4.2.6 Fråga 6 
Vilka krav på läsning har du för A-kursen? 

I A-kursen ska Lärare I:s elever läsa två romaner per läsår, men de får även läsa utdrag ur 

antologier och noveller. Eleverna får läsa mer utöver det om de vill.   

 

Lärare II har inga uttalade krav på ett visst antal böcker per termin, men klasserna har minst 

en bokredovisning, alternativt ett boksamtal på en egenvald bok varje termin. Dock motsätter 

hon sig starkt bokrecensioner, som hon menar är alldeles för lockande för eleverna att finna 

färdiga på Internet. 
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Hur många böcker som ska läsas beror helt på vilka elever Lärare III har, men hon påpekar 

samtidigt att hon känner sig mycket nöjd om hon lyckas övertala dem att läsa en bok per 

termin. 

 

Lärare IV tycker att eleverna bör kunna ta sig igenom fyra skönlitterära verk under A-kursen. 

 

4.2.7 Fråga 7 
Hur lägger du upp efterbehandlingen av läst litteratur? 

Lärare I:s elever redovisar läst litteratur genom muntligt berättande i bokcirklar och skriftligt 

med perspektivbyte, till exempel genom att placera sig själva i verket eller ändra om i det. 

Lärare I brukar knyta ihop efterbehandlingen med nästföljande moment i undervisningen och 

därmed arbeta med ett brett spektrum. Läser de någon gemensam roman återkommer den 

kontinuerligt under kursens gång och påminner således om den gemensamma upplevelsen.    

 

Lärare II menar att med tanke på att alla elever är olika, är det viktigt med variation, för att 

alla elever ska ha möjlighet att visa vad de är bra på. Under ett läsår får eleverna därför 

möjlighet att arbeta med olika slags uppgifter. 

 

Lärare III arbetar med både muntliga och skriftliga presentationer, där eleverna bland annat 

kan välja viktiga scener och skriva filmmanuskript eller att skriva brev till någon av 

huvudgestalterna.   

 

Ibland har Lärare IV muntlig diskussion i grupp och ibland presentationer i form av tal. Under 

A-kursen har hon oftast en skrivuppgift i samband med en läst bok.  

 

4.2.8 Fråga 8 
Vilken vikt lägger du vid att eleverna kan relatera det de läser till egna erfarenheter och 

personliga värderingar? 

Lärare I tycker att det är viktigt att eleverna känner sig själva, särskilt de elever han har som 

läser inriktningen samhäll – ledarskap. Det är otroligt viktigt att de kan relatera till och 

identifiera sig själva med personer i verken. De ska även kunna ta ställning till etiska och 



23 

 

moraliska frågor och hur de själva skulle göra om de hamnade i vissa situationer. Att eleverna 

relaterar till sig själva följer med som en röd tråd i undervisningen. 

 

Lärare II anser det vara mycket viktigt och att det är först då som eleverna kan visa att de har 

förstått texten. Att relatera till sig själv är lika viktigt oavsett om man avfärdar eller tar till sig 

det som lästs.  

 

Lärare III har märkt att det kan vara svårt för vissa elever att koppla det de läst till egna 

erfarenheter, då flertalet elever ännu inte nått den mognad som krävs för att kunna göra de 

kopplingarna. 

 

Lärare IV frågar sig om eleverna har förstått något alls om de inte kan relatera det lästa till sig 

själva.  
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5  Diskussion 
Möjligheten att generalisera utifrån de svar undersökningen resulterat i varierar. Ett stort antal 

elever besvarade enkäten och man kan därför generalisera dessa svar i högre utsträckning än 

de som framkommit under intervjuerna med lärarna, då antalet lärare endast uppgick till fyra 

stycken. Ytterligare två lärare skulle ha deltagit, vilket hade gett en högre 

generaliseringsmöjlighet, men de valde senare att inte besvara frågorna. Anledningen till 

bortfallet var med största sannolikhet den tidsbrist samtliga lärare hade inför betygssättning 

och juluppehåll. Att antalet lärare blev lågt var dock inte av övervägande betydelse då 

undersökningen med dem var av kvalitativ art. 

 

I Lpf 94 står skrivet att skolan ska klargöra utbildningens mål, innehåll och arbetsformer, 

liksom vilka rättigheter och skyldigheter eleverna har. Molloy (2003:40-41) skriver att en del 

lärare inte diskuterar kursplanen med sina elever, vilket de intervjuade lärarna i min 

undersökning bekräftar. Molloy menar att uteslutandet av en genomgång i kursmålen leder till 

att eleverna förblir ovetande om vad de förväntas uppnå under kursens gång. Om skolan inte 

har klargjort utbildningens mål, innehåll och arbetsformer för eleverna, det vill säga de 

didaktiska ställningstaganden som görs, kan eleverna inte förväntas veta vad som krävs av 

dem. Genom att läraren går igenom sina didaktiska ställningstaganden, kan eleverna se en 

mening med undervisningen och således utveckla ett nyttotänkande angående 

undervisningens moment. Eleverna ges då chans att ta del av den rättighet det innebär att veta 

vad som krävs för att genomgå utbildningen med bästa tänkbara resultat utifrån egna 

individuella förutsättningar, liksom skyldigheten att ta eget ansvar för att uppnå önskvärda 

resultat. Man bör dock problematisera Molloys tanke om vikten av att gå igenom Skolverkets 

dokument med eleverna, då ett par av de intervjuade lärarna menar att sådana genomgångar 

hämmar den estetiska läsningen som istället tangerar att bli mer efferent. En medelväg kan 

således vara att gå igenom syfte och mål allteftersom frågor om dessa uppkommer. Det blir då 

elevernas intresse av vetskapen om de didaktiska avsikterna som styr genomgången av dem.  

 

Ingen av de intervjuade lärarna diskuterar alltså sina didaktiska ställningstaganden med 

eleverna, vilket två av dem gav en förklaring till; sådana diskussioner kan leda läsningen till 

att bli mer efferent, vilket de inte önskar. Endast en av de intervjuade lärarna, Lärare IV, tror 

att eleverna vet vad det ger dem att läsa, medan de övriga lärarna tror att eleverna är 
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omedvetna om det. Tidigare forskning visar att om eleverna inte får någon förklaring till 

varför specifik litteratur ska läsas, kan de sitta inne med egna funderingar kring frågan. Om 

eleverna inte får ett godtagbart svar kan det leda till att de motsätter sig litteraturen och 

avfärdar den som meningslös (Molloy 2003:40-41). 

 

För att övertyga skeptiska elever om värdet av att läsa skönlitteratur använder de intervjuade 

lärarna sig av olika taktiker, men gemensamt för dem är att de till eleverna hänvisar till nyttan 

de kommer att ha av läsningen nu och även senare i livet. Denna taktik förespråkar även 

Brodow & Rininsland, vilka menar att läraren behöver marknadsföra ett nyttotänkande hos de 

skeptiska eleverna (2005:92). Som exempel på det berättar Lärare III för eleverna att läsning 

ger ett större ordförråd och en språklig säkerhet, en åsikt som även eleverna tycks ha (4.1.5 

Fråga 5). De didaktiska frågorna skulle kunna utgöra grunden för lärarens reflektioner kring 

de val hon gör och därmed få stöd för att förklara innebörden av sina handlingar i 

klassrummet (Molloy 2003:32-34). En genomgång av de didaktiska ställningstaganden som 

gjorts inför undervisningen hade gett lärarna möjlighet att referera till dessa, då elever 

ifrågasätter undervisningsmomentens relevans. 

 

Skolverket skriver i Ämnesplanen för svenska att mötet med skönlitteratur även kan bidra till 

elevernas mognad och utveckling (Lpf:94). För att nå dessa vinningar, komna ur 

litteraturläsningen, behöver eleverna besitta något av ett läsintresse eller nyttotänkande som 

driver dem framåt i läsningen. Läsintresset kan läraren bidra till att skapa genom en 

stimulerande litteraturundervisning, där eleverna får delta i valet av material. Eleverna bör ges 

möjlighet att själva välja litteratur, då den valfriheten skapar en positiv inställning (Chambers 

1995:42). Även nyttotänkandet kan läraren bidra till att skapa, vilket undersökningens elever 

visar att deras lärare lyckats någorlunda bra med. Lärarna i undersökningen bekräftade att de, 

vid ifrågasättande av läsningens relevans, hänvisar till nyttan eleverna kan ha av den (4.2.2 

Fråga 2). De svar som framkom på elevfrågan Varför tror du att man läser skönlitteratur i 

undervisningen? visar att majoriteten av eleverna, trettiotre av femtiosex, är medvetna om 

nyttan av att läsa skönlitteratur. Bortsett från flertalet elever på Hotell- och 

restaurangprogrammet gav de flesta eleverna exempel på nyttan av läsning, och nämnde i 

sammanhanget sådant som kan kopplas till utvecklandet av språkliga färdigheter, 

allmänbildning och förståelse för andra människor. Dessa vinningar nämner också Skolverket, 

som menar att undervisningen i svenskämnet bland annat ska syfta till att utveckla förmågan 
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att tala och skriva väl (Lpf:94). Många elever besitter således en omedveten medvetenhet om 

innehållet i Skolverkets dokument.          

 

Av de elever som svarat att de inte tycker om att läsa hör den största gruppen till Hotell- och 

restaurangprogrammet, vilket är en praktisk gymnasielinje. Nästan hälften svarade att de av 

olika anledningar inte tycker om att läsa (4.1.1 Påstående 1 och 4.1.4 Fråga 4). Även dessa 

elever, som uttryckt att de inte tycker om att läsa skönlitteratur, tycks dock vara medvetna om 

de vinningar den kan resultera i, men nyttotänkandet verkar mången gång få stå i skuggan för 

den leda flertalet av dessa elever känner inför läsningen. Att nyttotänkandet, som Brodow & 

Rininsland menar att lärare ska förmedla, inte har full genomslagskraft på de praktiska 

programmen kan bero på att eleverna här redan valt yrkesbana och därför inte har tankar på 

högre studier, där litterära kunskaper efterfrågas.  

 

Anledningen till att många av de tillfrågade eleverna anser att läsning är tråkigt, kan vara ett 

avståndstagande till det sätt på vilket de fått arbeta med litteraturen i skolan. Flertalet elever 

säger att läsning kan vara roligt och intressant, men att skolans läsning är tråkig. I skolan sker 

läsning alltid inom en ram, vars utseende beror på det syfte och mål läraren har med elevernas 

läsning (Molloy 1996:247). Den ram läraren skapat för läsningen passar inte alltid alla 

individer i klassen, vilket beror på att läsaren liksom läsningen är unik. Om elevens inre 

förutsättningar inte överensstämmer med de yttre, det vill säga det som utgör ramen för 

läsningen, tenderar läsningen att bli en negativ upplevelse: för eleven ett misslyckande 

betingat med läsning (Chambers 1995:20-21). Man kan anta att denna företeelse drabbat 

flertalet av de elever som benämner läsningen som tråkig. Vad som händer när en läsare 

möter en text i klassrummet beror bland annat på erfarenheten av tidigare textmöten (Molloy 

1996:247). Till erfarenheten av textmötet hör lyckad eller misslyckad matchning av läsarens 

och textens repertoarer. Övervägande antal elever inom både det samhällsvetenskapliga och 

det estetiska programmet svarade i enkätundersökningen att de av en eller annan anledning 

tycker om att läsa skönlitteratur. I kontrast till de till läsningen positiva eleverna, står Hotell- 

och restaurangklassen, där majoriteten av eleverna inte tycker om att läsa (4.1.1 Påstående 1 

och 4.1.4 Fråga 4). De elever som är positiva till läsningen har troligtvis haft matchande 

repertoarer med litteraturen, vilket sker då läsarens förväntningar finner motsvarigheter i det 

texten erbjuder. De elever som i undersökningen sade sig vara negativa till läsningen har 
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säkerligen inte mött samma repertoarmatchning, vilket resulterat i att de inte förstått texten 

(Molloy 2003:52-55).   

 

Rutinisering, som Molloy (ibid., 36) menar är en orsak till att mötet mellan text och elev blir 

misslyckat, kan vara ännu en av anledningarna till att eleverna tar avstånd från 

litteraturläsningen i skolan – hade inte litteraturvalet varit rutinmässigt kanske fler elever 

svarat att den lärarvalda litteraturen passar dem (4.1.2 Påstående 2). Presenterar läraren en 

litteraturundervisning med rutinmässigt vald litteratur, ges eleverna inte möjlighet att läsa 

sådan litteratur de kan identifiera sig med. Möjlighet till identifikation med någon av bokens 

huvudpersoner är viktig vid elevers läsning av skönlitteratur, då litteraturen kan ge dem 

kännedom både om sig själva och om andra människor (Molloy 1996:248). Får eleverna inte 

möjlighet att välja litteratur de kan identifiera sig med minskar således möjligheten att, genom 

litteraturen, uppnå ökad kännedom om sig själva och andra.  

 

Enligt de läsarorienterade teoribildningarna ska litteraturläsning och uppgifter till densamma 

utgå från läsaren (Svensson 2008:13), i detta fall eleverna, men vissa lärare menar att det i 

praktiken endast görs på de teoretiska programmen. Lärare I sade under intervjun att 

skillnaden mellan undervisning på teoretisk och praktisk gymnasielinje är stor (4.2.1 Fråga 1), 

vilket bland annat visar sig i de uppgifter som ges till läsningen; eleverna på de praktiska 

programmen ges oftare fråga-svar-uppgifter för att ge läraren möjlighet att kontrollera att 

eleverna läst, vilket främjar en efferent läshållning. Eleverna på de teoretiska programmen får 

däremot uppgifter där de ombeds att reflektera över händelser och personer och relatera dessa 

till sig själva. Lärare III gav anledningen till denna fördelning, genom att påpeka att eleverna i 

första årskurs på de praktiska programmen inte anses nått den mognad som krävs för att 

kunna relatera det de läst till egna erfarenheter (4.2.1 Fråga 1). Kan det verkligen vara så att 

samtliga elever som valt en yrkesförberedande utbildning besitter en lägre mognadsgrad än de 

elever som valt att studera på ett studieförberedande program, eller är det istället lärarnas 

förutfattade mening som har skapat en självuppfyllande profetia? Denna eventuella 

självuppfyllande profetia kan exemplifieras med vilka krav de har på antal verk eleverna ska 

läsa per termin; Lärare I har två hela verk, liksom Lärare IV, Lärare II har ett verk och Lärare 

III känner att hon lyckats bra om hon bara fått eleverna att läsa en hel bok (4.2.6 Fråga 6). 

Synen på elevernas kompetens tycks alltså vara kopplad till gymnasieprogram, då de lärare 
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som inte undervisar inom de renodlade teoretiska programmen har lägst krav på antal hela 

verk eleverna förutsätts läsa under en termin. 
 

Då samtliga intervjuade lärare är medvetna om många elevers bristande läsintresse, 

poängterar de att de i första hand vill låta läsningen vara en positiv upplevelse, för att således 

främja en estetisk läshållning istället för att lägga för stort fokus på sådana faktorer som kan 

leda till efferent läsning. Dock framkommer bilden av att lärare till elever på de praktiska 

programmen använder sig av uppgifter till läsningen som styr den till att bli mer efferent än 

estetisk, medan lärare till de teoretiska klasserna använder sig av upplägg som främjar en 

estetisk läshållning hos eleverna. Louise M. Rosenblatt har riktat kritik mot 

litteraturundervisning som leder eleverna in i efferent läsning, vilken Christina Olin-Scheller 

menar begränsa den potential till utveckling och lärande som skönlitteratur besitter (2008:38). 

Bland eleverna rådde det delade meningar om huruvida uppgifterna till läsningen var 

meningsfulla eller ej (Fråga 4.1.3 Påstående 3), vilket kan tolkas som att inte alla elever har 

fått uppgifter som passar just dem. Lärare II sade under intervjun att det är av största vikt att 

använda olika arbetsformer för att ge alla elever möjlighet att visa vad de kan och det är också 

hennes elever som, enligt de svar som framkommit i enkätundersökningen, är mest nöjda med 

de uppgifterna som ges till läsningen (4.2.7 Fråga 7). Kanske det kan vara så att de övriga 

lärarna inte varierar sig i valet av arbetsformer i den grad som lärare II gör.   

 

Flera av de intervjuade lärarna använder film för att locka eleverna in i litteraturen. Lärare II 

poängterade under intervjun att hon behandlar film i undervisningssammanhang precis som 

vilken annan text som helst. Hon sa också att det är viktigt att man som lärare inte använder 

film som belöning och att syftet med att visa film som metod måste vara tydligt. Lärare I 

berättade att även han använder sig av film i litteraturundervisningen, främst för att skapa ett 

intresse genom att ge eleverna de spänningsmoment läsovana elever ofta saknar i den tryckta 

texten (4.2.2 Fråga 2).  

 

Gällande valet av litteratur till klassen menade samtliga lärare att de väljer texter som de tror 

intresserar eleverna, men många elever tycker inte, enligt diagram 4.1.2, att den lärarvalda 

litteraturen passar dem. Möjligtvis kan det vara åldersskillnaden mellan lärare och elever som 

resulterar i detta resultat, då lärarna kanske väljer sådan litteratur som de själva skulle ha 

uppskattat under sin ungdom, vilket Lärare I och II till viss del bekräftade genom att berätta 
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att litteraturvalet delvis sker efter egna preferenser. Faran med att dessa lärare väljer litteratur 

på detta sätt kan bli att de använder samma litteratur med alla klasser, utan att tänka på de 

enskilda individernas erfarenheter och intressen. Sådan rutinisering av litteraturvalet ökar 

risken för att textmötet ska bli misslyckat (Molloy, 2003: 36). Frågan är om de intervjuade 

lärarna, med tanke på elevernas svar (4.1.2 Påstående 2), har glömt den didaktiska frågan Vem 

(som ska läsa specifik litteratur)? Undersökningen visar att lärarna gör försök att hitta 

litteratur som passar eleverna, men att de inte når ett helt lyckat resultat.  

 

Samtliga intervjuade lärare låter eleverna, inom ramen för det aktuella arbetsområdet, vara 

delaktiga i valet av litteratur (4.2.5 Fråga 5). Alla vill ha frihet att välja, och när den friheten 

ges blir inställningen positiv. Chambers menar att läslust infinner sig när läsaren får välja efter 

egen smak (1995:42). Dock verkar lärarna medvetna om att läsovana elever kan ha svårt att 

välja litteratur och att dessa elever behöver guidas till passande litteratur. Lärare I använder 

sig av bokcirklar där eleverna får tipsa varandra om böcker de tyckt varit bra, vilket kan vara 

mer effektfullt än att läraren föreslår böcker till eleverna, då de troligen litar mer på de 

jämnåriga kamraternas omdöme än på lärarens. 
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6  Sammanfattning och slutsats 
Den litteraturpedagogiska forskningen ger en mörk bild av elevers läsintresse. Syftet med 

uppsatsen är därför att se hur yrkesverksamma lärare arbetar med skönlitteratur och hur de går 

tillväga för att locka eleverna till läsning. Jag vill även se om de tillfrågade elevernas syn på 

skönlitteratur överensstämmer med den syn som framkommit i nämnda rapporter.  

 

Undersökningen är förankrad i lärarnas didaktiska ställningstaganden gällande 

litteraturundervisningen. Genom enkäter och intervjuer har svar framkommit på de frågor som 

ställts. Att de undersökta lärarna inte berättar om sina didaktiska förehavanden för sina elever 

kan vara en av orsakerna till att många elever ställde sig tveksamma till 

litteraturundervisningens innehåll och arbetssätt. Tydligt framkom att de elever som är mest 

nöjda med litteraturundervisningen är de vilkas lärare arbetar med varierade metoder för att ge 

alla elever möjlighet att visa vad de är bra på.  

 

Resultaten visar att undervisningen i kursen Svenska A skiljer sig åt mellan olika program och 

lärare. Den största skillnaden är svårighetsgraden på litteraturundervisningens material och 

metoder, där vissa lärare menar att eleverna på de teoretiska gymnasieprogrammen bättre kan 

ta till sig skönlitteratur. Eleverna på de praktiska programmen erbjuds en 

litteraturundervisning som håller en lägre kunskapsmässig nivå. Många av eleverna på det 

praktiska gymnasieprogrammet benämner sig själva icke-läsare, medan övervägande antal 

elever på de studieförberedande programmen gärna läser skönlitteratur både i skolan och på 

fritiden. Elevsvaren visar också att majoriteten av eleverna besitter kunskap om de vinningar 

som kan uppnås genom läsning av skönlitteratur, vilka även Skolverket tar upp i 

svenskämnets dokument. 

 

För att övertyga skeptiska elever om värdet av att läsa skönlitteratur försöker de intervjuade 

lärarna, genom film, CD-böcker och högläsning, skapa ett intresse för läsning. De berättar för 

eleverna om nyttan av att läsa och vädjar således till elevernas nyttotänkande. I 

undersökningen framkom att lärarna anser det vara en svår uppgift att få eleverna intresserade 

av läsning och att vissa lärare lyckas bättre än andra i sin strävan.  
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Alla elever bör ges samma möjlighet till lustfylld och utvecklande undervisning, men den bild 

som framkommit ur tillfrågade elevers och lärares svar, påvisar att skolans verklighet inte 

alltid är rättvis. Många elever på de teoretiska gymnasieprogrammen tycks besitta ett gediget 

intresse för läsning sedan tidigare, medan den hos elever på de praktiska programmen många 

gånger saknas. Att läslusten hos flertalet av dessa elever inte heller tänds under 

gymnasietiden, kan bero på att deras svenskämne verkar mindre stimulerande än det som 

erbjuds eleverna på de teoretiska programmen. Genom en stimulerande litteraturundervisning 

även för de läsovana eleverna, där läraren i högre grad utgår från det eleverna engageras av, 

får också dessa elever en chans ”/…/ att utveckla sin läskunnighet, fantasi och lust att lära 

genom läsning av skönlitteratur” (Skolverket Lpf 94).  
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Bilaga 1 
 

Enkätundersökning gällande inställning till läsning av skönlitteratur 
 
Hur väl instämmer du i följande påståenden? 
 
         Stämmer              Stämmer            Stämmer              Stämmer 
                                                        bra                  ganska bra         ganska dåligt          inte alls 
 

1. Jag tycker om att läsa 
skönlitteratur på min fritid 

 

    

 

2. Läraren väljer ut böcker 
till undervisningen som 
passar mig 

  

    

 

3. Uppgifterna vi får till 
läsningen känns 
meningsfulla 

 

    

 
 
4. Varför tycker du om eller tycker du inte om att läsa skönlitteratur? 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
 
5. Varför tror du att man läser skönlitteratur i undervisningen? 
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_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________  
 
Tack för din medverkan!  
Bilaga 2 
 
Underlag för intervju med yrkesverksamma lärare 
 

1. Hur skiljer sig din litteraturundervisning på praktiska respektive teoretiska 

gymnasieprogram? 

 

2. Hur gör du för att övertyga skeptiska elever om värdet av att läsa skönlitteratur?  

 

3. Vad vet dina elever om de didaktiska avsikterna bakom litteraturläsningen?  

 

4. Hur bemästrar du den skiftande läsvanan och läsviljan i klassen? 

 

5. Vad styr valet av litteratur? 

 

6. Vilka krav på läsning har du för A- kursen?  

 

7. Hur lägger du upp efterbehandlingen av läst skönlitteratur? 

 

8. Vilken vikt lägger du vid att eleverna kan relatera det de läser till egna erfarenheter och 

personliga värderingar? 

 

 


