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Sammanfattning   

I den här undersökningen studerades en lärares litteraturundervisning vid ett yrkesförberedande 

gymnasium, och elevernas uppfattningar av den, genom enkäter till och intervjuer med tio elever, 

samt en intervju med läraren. Syftet var att se hur läraren använder sig av och möter elevernas 

litterära repertoarer och hur eleverna uppfattar litteraturundervisningen på de icke obligatoriska 

kurserna i svenska på gymnasiet, det vill säga Svenska 2 respektive Svenska B och Litteratur och 

litteraturvetenskap.  

  Undersökningens första frågeställning var vad elevgruppen läser på fritiden, vilket gav ett 

spritt resultat med stora skillnader i läsvanor och läserfarenheter. Den andra frågeställningen var 

vad eleverna förväntade sig av kurserna. De flesta hade inga förväntningar mer än att en avklarad 

kurs kan ge behörighet till vidare studier, däremot hade de flera resonemang om sina upplevelser av 

kurserna, undervisningen och planeringen. Den tredje frågeställningen var vad läraren har för insikt 

i elevernas textvärldar. Hen hade en ganska bestämd uppfattning om att de läser väldigt lite, eller 

väldigt enkel litteratur, och resonemangen kan sammanfattas till låga förväntningar på både 

läsvanor och läsintresse hos eleverna. Den fjärde frågeställningen handlade om hur läraren går till 

väga för att möta eleverna och ta dem närmare kursmålen. Läraren menade att hen försöker utmana 

eleverna genom att ge dem andra texter men på samma teman som de annars är intresserade av, att 

hen försöker använda sig av olika medier för att intressera dem samt att hen begränsar arbetet med 

lästa texter för att det inte ska bli för svårt för eleverna.  

  När resultatet ställs mot den tidigare forskningen synliggörs vikten av att sätta sig in i 

elevernas textvärldar, liksom att förankra sin planering och undervisning i kursplanerna, för att 

utmana eleverna till att utveckla både sin upplevelseinriktade läsning och sin förmåga att analysera 

och diskutera litteratur.  
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1. Inledning  

Under de verksamhetsförlagda perioderna av lärarutbildningen har jag uppmärksammat en 

diskrepans mellan kursplaner och elevers verklighet utanför skolan – ett glapp som lärarna kämpar 

med att överbrygga. Den litteratur och de texter som elever tar till sig på fritiden (om de läser alls) 

verkar skilja sig avsevärt från vad lärare förväntar sig att de ska läsa i skolan. Särskilt tydligt blev 

det när jag själv skulle undervisa elever som valt att läsa fördjupningskursen Litteratur och 

litteraturvetenskap. Jag föreställde mig en liten klass av elever som kände att det de fått läsa under 

sina tidigare år i skolan inte var tillräckligt, att de längtade efter att få lära sig mer om 

litteraturhistorien och, framför allt, att de ville få läsa, ta till sig och analysera avancerad litteratur. 

  För att nå upp till ett godkänt betyg skulle eleverna bland annat kunna använda sig av flera 

litteraturvetenskapliga perspektiv, relatera texter till de samhällen där de skapats, och förstå 

värderingar av litteratur (Lpf 94). För att jag skulle lära känna klassens läsvanor bättre fick de i 

uppgift att analysera en bra bok som de läst nyligen. De inlämnade analyserna behandlade förvisso 

både karaktärer, miljö och dramaturgi, men bokvalen var överraskande. Eleverna i klassen hyllade 

häst- och fantasyböcker för barn och ungdomar, och deras litterära repertoarer verkade ligga långt 

ifrån det vi skulle behandla på kursen. Lärarstudentsförväntningarna stämde därmed inte riktigt med 

verkligheten.  

  Jag har funderat mycket på hur lärare förhåller sig till den här diskrepansen; ses den som 

ett hinder eller som en möjlighet? I Skolvärlden skriver Sofia Stridsman (2015) om hur lärare kan 

förhålla sig till gymnasieelever som har det svårt i svenskämnet. Att eleven inte ser sig själv som en 

läsare innebär inte att hen ska få alltför lätta uppgifter bara för att det känns tryggt. I Pedagogiska 

magasinet skriver Christina Olin-Scheller att elevers fritidsläsning inte ska vara densamma som 

läsningen i skolan, men att ”elevernas lärande och utveckling sker i spänningsfältet mellan olika 

repertoarer” (Olin-Scheller 2007:44). Lärare måste känna till elevers repertoarer för att förstå hur de 

möter texter, och genom det utmana eleverna till att utvidga sina textvärldar. Uppsatsen kommer att 

behandla just det spänningsfältet ur både elev- och lärarperspektiv.  

 

2. Syfte och frågeställningar 

Undersökningen utförs på ett yrkesförberedande gymnasium, med en lärare och tio elever. Syftet 

med uppsatsen är att undersöka hur läraren möter och använder sig av elevernas litterära 

repertoarer, särskilt i de icke-obligatoriska kurserna, samt hur eleverna uppfattar kurserna. De 

frågeställningar jag vill söka svar på är: 
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- Vad läser eleverna på ett yrkesförberedande program på fritiden?  

- Vad förväntar sig eleverna av kurserna i svenskämnet? 

- Vad har läraren för insikt i elevernas textvärldar? 

- Hur går läraren tillväga för att möta eleverna och ta dem närmare kursmålen gällande 

litteratur? 

 

3. Litteratur i kursplanerna  

Under undersökningen har både Läroplan för de frivilliga skolformerna från 1994 (Lpf94) och 

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan från 2011 (Gy11) 

varit gällande. Vid det första undersökningstillfället användes Lpf94 för sista gången i kurserna 

Svenska B, 100 poäng, samt Litteratur och litteraturvetenskap, 50 poäng. Vid det andra 

undersökningstillfället användes Gy11 för fjärde gången på Svenska 2, men den terminen läste 

ingen den nya kursen Litteratur, 100 poäng. Nedan redogörs för hur litteratur och läsning behandlas 

i ämnes- och kursplanerna.  

  I Lpf94 anges att svenskämnets syfte bland annat är att ”stärka den personliga och 

kulturella identiteten, att utveckla tänkandet, kreativiteten och förmågan till analys och 

ställningstagande” (Lpf 94 opag.). Litteratur beskrivs kunna bidra till personlig utveckling och 

mognad samt uttrycka den kulturella identiteten. Eleverna ska få ”möjligheter att ta del av och ta 

ställning till kulturarvet och att få uppleva och diskutera texter som både väcker lust och utmanar 

åsikter” och ”möta olika texter och kulturyttringar” (Lpf94 opag.).  

  Kursen Svenska B ska bredda och fördjupa innehållet från Svenska A, och vad gäller 

litteratur anges att den ska utgå från elevernas önskemål men också bestå av andra texter, och 

dessutom fungera som kunskapskälla som speglar tid och samhälle. Svenska B har en mer analytisk 

inriktning än den föregående obligatoriska kursen. Litteraturen omnämns på följande sätt i de mål 

för vad eleven ska kunna efter avslutad kurs:  

- kunna jämföra och se samband mellan litterära texter från olika tider och kulturer samt mellan 

texter med anknytning till vald studieinriktning 

-  ha tillägnat sig och ha kunskap om centrala svenska, nordiska och internationella verk och ha 

stiftat bekantskap med författarskap från olika tider och epoker (Lpf94 opag.).  

 

Fördjupningskursen Litteratur och litteraturvetenskap är inriktad på form och funktion i 

skönlitteraturen, och litteraturvetenskapliga perspektiv och analysmetoder liksom frågor om 

värdering av litteratur. Betygskriterier för godkänt är följande:  



 

3 

- Eleven karakteriserar några skönlitterära områden 

- Eleven tolkar med handledning skönlitterära texter utifrån olika litteraturvetenskapliga 

perspektiv 

- Eleven exemplifierar och beskriver olika former och funktioner hos skönlitteraturen och visar 

utifrån sina kunskaper hur förändringar i form och funktion hänger samman med förändringar i 

samhälle och tankeliv 

- Eleven resonerar kring och tar personlig ställning i frågor som gäller värdering av skönlitteratur 

(Lpf94 opag.). 

 

I Gy 11 skrivs mer om litteratur i ämnets syfte, bland annat att eleverna ska utveckla sin förmåga att 

läsa och arbeta med skönlitteratur, och i den kunna se ”det särskiljande [såväl] som det 

allmänmänskliga i tid och rum” (Gy 11:160). Skönlitteratur och andra medier ska hjälpa eleven att 

öppna för nya perspektiv och andras livsvillkor, tankar, erfarenheter och föreställningsvärldar, samt 

till självinsikt och personlig utveckling. Avslutningsvis anges att ”i undervisningen ska eleverna få 

möta olika typer av skönlitteratur och andra typer av texter samt få sätta innehållet i relation till 

egna erfarenheter, egna intressen och den egna utbildningen” (Gy 11:160).  

  Skönlitteraturen i kursen Svenska 2 ska behandla både svenska och utländska författare av 

två kön, från olika tider och epoker och kan bestå av olika texttyper. Även kopplingen samhälle–

litteratur nämns i det centrala innehållet, liksom litteraturvetenskapliga begrepp och 

skönlitteraturens verkningsmedel. För att nå betyget E efter kursen Svenska 2 ska följande, gällande 

litteratur, visas:  

- Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och 

författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp 

Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och 

idéströmningar i samhället (Gy11:170). 

 

4. Tidigare forskning 

I det första avsnittet redogörs för olika forskares kommentarer till kursplanerna, syn på deras 

utveckling och möjligheter till olika förståelse av litteratur utifrån dem, samt analyser av olika 

läromedel utformade utifrån dem. I det andra avsnittet sammanfattas vad tidigare studier om läsning 

på yrkesförberedande gymnasier visat. I det tredje avsnittet behandlas hur vi kan tänkas utvecklas 

som läsare i olika åldrar. I det fjärde avsnittet beskrivs hur läsning kan delas upp i olika typer, bland 
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annat beroende på syfte, samt flera forskares perspektiv på varför och vad som ska läsas inom 

gymnasiesvenskan.  

 

4.1 Kommentarer till kursplanerna och läromedel 

Varje ny läroplan och kursplan kan ses som en utveckling av den förra. Eftersom både Lpf94 och 

Gy11 är relevanta i den här undersökningen presenteras i det här avsnittet olika forskares 

kommenterar om dem, med fokus på hur litteratur nämns. Det här är relevant för undersökningen 

eftersom styrdokumenten just styr undervisningen, men kan tänkas tolkas på olika sätt och få olika 

betydelse beroende på vem som läser dem. Det är också relevant att se utveckling och förändringar 

över tid.  

  Magnus Persson (2007) har studerat litteraturens roll, särskilt vilka anledningar till att läsa 

som anges, i Lpf94, vilken var den första läroplanen där det vidgade textbegreppet används, i 

betydelsen skriven och talad text samt bilder och film. De anledningar till att läsa litteratur som 

uttrycks i Lpf94 är att det skulle ge både kunskaper och upplevelser, utveckla elevernas språk samt 

motverka destruktiva och odemokratiska värderingar. Persson (2007) menar att det kan vara ett 

alltför enkelt sätt att se på litteratur, samt att målen är låga och otydliga. När A- och B-kurserna 

jämförs, verkar det som att den förra fungerade som en lägre och enklare kurs, medan den senare 

blev en högre kurs med en mer avancerad och komplex syn på litteraturen – inte ”lika tillgänglig för 

alla elever och program” (Persson 2007:150). Fördjupningskursen Litteratur och litteraturvetenskap 

beskrivs som den enda där litteraturen motiverades ha självändamål och inte som ett medel för 

andra syften.  

  Persson (2007) skriver dessutom att det vore bra om kulturella förändringar lyftes och 

problematiserades mer i styrdokumenten. De anledningar till läsning som anges är å ena sidan goda, 

men å andra sidan förlegade och inte kopplade till nutida medielandskap. Det går att reflektera över 

hur eleverna då upplever att kursens mål och innehåll är av betydelse för deras utveckling och liv. 

Lpf94 var övergripande, men gav inte tydliga instruktioner om vad som skulle läsas. Kursplanen 

gav därmed utrymme för stora tolkningar och att lärare kunde vrida ämnet till att bli vad de själva 

ville, anser Persson (2007). Till exempel hade tidigare studier visat att svenskämnet på 

yrkesförberedande program inte ger mycket utrymme för litteratur och litteraturhistoria. Persson 

(2007) menar slutligen att populärkultur och ett vidgat textbegrepp borde få större plats i skolan, 

jämsides med mer traditionell bokläsning.  

  Formuleringarna i Gy11 innebär enligt Caroline Graeskes (2015) tolkning en tydlig 

åtskillnad i förväntningar och innehåll mellan studie- och yrkesförberedande gymnasier, trots 

samma kunskapskrav. Detta menar Graeskes (2015) leder till ökade klyftor mellan elevgrupperna, 
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och avspeglas även i de nya läromedlen. Även Persson (2007) påpekar att styrdokumenten påverkar 

hur läromedlen ser ut, vilka sedan kan styra lärarens utformning av undervisningen. Graeske (2015) 

menar att i läromedlen för yrkesförberedande program återfinns ofta utdrag ur skönlitterära verk 

snarare än verk i sin helhet, och fokus ligger mer på handling än analys. Dessutom följer 

läromedlen inte med i tiden, i och med att boken ses som det självklara mediet i dem, trots att 

elevernas medieverklighet ser annorlunda ut. Det uppstår därmed en klyfta mellan läromedlens och 

elevernas syn, som Graeske (2015) kopplar ihop med sjunkande resultat i till exempel PISA-

undersökningen, och menar att lärare måste lära sig hantera det här glappet för att kunna möta 

eleverna. Det analytiska tänkandet måste enligt Graeske (2015) få utrymme både i läromedlen och 

undervisningen, liksom olika lässtrategier, för att eleverna ska utveckla sin förståelse av fiktion och 

därigenom även motiveras till att läsa mer.  

  Läromedel som baserats på Gy11 har även analyserats av Anders Öhman (2015), som dock 

inte ger dem lika stor betydelse för lärares förståelse för och planering av svenskämnet. De 

läromedel som behandlas är skrivna för Gy11, varav tre är riktade mot yrkesförberedande program. 

Det framstår som att de läromedlen i högre utsträckning än de som är riktade mot 

studieförberedande program, lägger vikt vid att relatera till elevernas intressen och erfarenheter. De 

är ofta temamässigt uppbyggda, med utdrag ur litterära texter, främst från 1900-talet till idag. Få 

analysfrågor eller litteraturvetenskapliga begrepp lyfts, utan de litterära texterna verkar främst ha 

funktionen att starta diskussioner om sådant som berör eleverna, till exempel mobbing, identitet och 

val i livet, vilket innebär ett instrumentellt förhållningssätt till litteraturen. Eleverna antas ha en 

negativ inställning till läsning, som läromedelsförfattarna vill bryta genom att påpeka att det är 

spännande; läsning är en upplevelse. I läromedlen som riktas mot studieförberedande program har 

litteraturen större utrymme, även om den på samma sätt används instrumentellt - för andra syften än 

litterära. Ett möjligt problem med att litteraturens utrymme är så litet i läromedlen skulle kunna vara 

att det bidrar till elevers minskade läsförståelse, i och med att de inte ges tillräckligt många tillfällen 

att träna på att träda in i textens värld, och utveckla tänkande över tid (Öhman 2015). I nästa avsnitt 

behandlas tidigare studier om vad och hur elever på yrkesförberedande gymnasier läser.  

 

4.2 Läsning på yrkesförberedande gymnasier  

Undersökningen är inriktad på yrkesförberedande gymnasieprogram, vilket studerats tidigare (med 

fokus på läsning) av Britt Persson (2005) samt av Leif Ericsson, Ulf Linell och Gunilla Molloy 

(1988). De senare menar att elevgruppen avvisar litteratur och litteraturundervisningen i skolan. De 

förklarar att antingen läser eleverna inte alls, eller så läser de alldeles för enkel litteratur för att 

kunna ta sig an det som läraren erbjuder. Avståndet och ogillandet uttrycks dock inte lika tydligt 
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hos Persson (2005), vilket kan tyda på att förändring skett över de ungefär 20 år som förflutit (även 

om Persson påpekar att studien är för liten för att resultaten ska kunna generaliseras).  

  Elever vid yrkesförberedande program anser att läsförmågan är viktig för att klara av 

skolan, särskilt de teoretiska ämnena, men samtidigt finner många läsning svårt (Persson 2005). 

Även om de är nöjda med lärare, deras genomgångar och instruktioner, så uppmuntras de sällan att 

läsa i skolan. Eleverna på yrkesförberedande program i studien läser mindre än eleverna på 

studieförberedande program. Bland elever på yrkesförberedande program angav 6% att de ofta läser 

för nöjes skull, medan motsvarande siffra på studieförberedande program var 24%. Elever som 

angav att de aldrig läste för nöjes skull var 36% respektive 19%. Eleverna på yrkesförberedande 

program uttrycker en mindre positiv inställning till läsning, och Persson (2005) menar att det har att 

göra med den rådande kulturen på programmet med nedvärdering av litteratur och läsning. 

Undervisningssituationen och utformningen antas ha större betydelse för de elever som har ett 

mindre kulturellt kapital med sig till gymnasiet, där struktur och kontinuerlig uppföljning kan 

stimulera deras läsintresse och läsutveckling (Persson 2005).  

  I inledningen till Litteratur och läsning skriver Maria Jönsson och Anders Öhman (2015) 

att det idag är väldigt svårt att undervisa i litteratur. Vid införandet av läroplanerna 1994 

problematiserades begreppen text och litteratur, möjligtvis med resultatet att läsningen hamnade i 

bakgrunden eller i andra hand, liksom bearbetningen av och diskussionerna kring läsning och 

böcker. Öhman (2015) menar att litteratur fått allt mindre utrymme i styrdokumenten, och hänvisar 

då bland annat till Persson (2007), men även utifrån de senaste kursplanerna; litteratur har allt mer 

blivit ett medel för att nå andra mål. Det främsta syftet med litteraturläsning i skolan borde vara att 

leva sig in i andra världar, utan att för den sakens skull strunta i att analysera form och språk. För att 

ta till sig innehåll, mening och perspektiv i en bok, måste elever först lära sig att läsa skönlitteratur. 

”Grunden för en litteraturdidaktik måste vara att man tror på att det ska vara möjligt att lära 

människor att läsa fiktioner och att så småningom lära sig att förhålla sig till vad de läst” (Öhman 

2015:26). Öhman (2015) menar att om förmågan att läsa skönlitteratur minskar, så förlorar vi ett 

sätt att sätta oss in i andra världar och andra människors sätt att tänka och leva. 2011 

implementerades nya läroplaner, vilka kommenteras med orden ”att läsa litteratur måste bli en källa 

till kunskap och upplevelse – ibland är det lyckligtvis samma sak” av Jönsson och Öhman 

(2015:17). I nästa avsnitt redogörs för teorier om hur läsförmåga och läsintresse utvecklas och 

byggs genom skolåren.  
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4.3 Utveckling som läsare och läsarroller 

Skolverket har undersökt läsundervisningen i grundskolan under 2000-talet med Lpo94, vilket är 

tiden då eleverna i uppsatsen gick i grundskolan. Rapporten visar att läsundervisningen till viss del 

bestod av ett samspel mellan innehåll och funktion, ”enligt läroplanens intentioner” (Skolverket 

2007:8), men att det även förekom formell färdighetsträning utan tydligt innehåll och sammanhang. 

Under 2000-talet har olika studier som Skolverket (2007) sammanställt visat att svenska ungdomars 

läsförmåga har sjunkit, och att det har mer med elevernas egna förutsättningar att göra än skillnader 

mellan skolor.  

  Joseph A. Appleyard (1994) beskriver läsakten och de olika rollerna vi antar i den, från 

barndomen till vuxenlivet, med särskilt fokus på attityder till och intentioner med läsningen. Den 

första rollen, den lekande läsaren, börjar utvecklas i förskoleåldern. Barnet vill gärna lyssna på 

berättelser, och initieras därigenom alltmer till omvärlden. Gränserna mellan fantasi och verklighet 

är flytande, men så småningom börjar barnen kunna se berättandet från ett utifrånperspektiv. 

Litteraturen fungerar som en bro mellan verkligheten och tankarna, som en lek i vilken erfarenheter 

konstrueras.  

  Den andra rollen, hjälte- och hjältinneläsaren, börjar utvecklas under låg- och 

mellanstadiet. Läsningen fungerar både för att ge information om hur saker fungerar, och för att 

utveckla den egna fantasin. Barnen behärskar så småningom både första- och 

tredjepersonsberättande, och flera olika berättarmönster som kan skifta genom allt mer avancerade 

texter. För lågstadiebarnen är karaktärerna i böckerna oftast antingen goda eller onda, det finns ett 

rätt och ett fel svar, medan mellanstadiebarnen söker mer komplexa och realistiska relationer och 

händelser. Hjälte- och hjältinneroller växer fram, då många böcker som läses i den här åldern 

behandlar rädsla, svårigheter och osäkerhet, som barnen lär sig möta och hantera genom läsningen. 

Ofta läses samma böcker flera gånger om.  

  Den tredje rollen, den tänkande läsaren, utvecklas i tonåren, hos de tonåringar som 

fortsätter att läsa. I högstadiet dominerar spännande läsning, som efterhand blandas upp med 

läsning om vardagsproblem och vuxenromaner. Läsarna börjar relatera till karaktärerna (även flera i 

samma bok) och till händelserna, så att böckerna hjälper dem att tänka på sina egna liv. 

Identifieringen kan handla både om att karaktärer är som läsaren själv känner sig, eller så som 

läsaren kanske skulle vilja vara. Många tonåringar kräver att böckerna ska vara realistiska (särskilt 

att de tar upp död, sjukdom och våld) för att vara intressanta, men även mindre realistiska 

berättelser kan fungera för att ”fly verkligheten” en stund. Förutom att relatera böckerna till sig 

själva, börjar många tonåringar även att fundera över meningen med texten, utöver själva 

handlingen.  

  Den fjärde rollen, den tolkande läsaren, utvecklas i gymnasiet eller vid senare studier. 
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Tolkning och kritik blir ett uttalat mål med läsningen för dem som studerar litteratur i skolan. Från 

att ha läst böckerna för att utveckla sig själv, börjar läsaren nu se texten som en produkt skapad av 

en författare i ett visst samhällsklimat och med vissa syften, tolkad på olika sätt av olika läsare, 

utifrån flera olika aspekter. Under studierna gör eleverna som de blir ombedda och följer lärarens 

exempel, men utvecklar förhoppningsvis förmågan att självständigt använda flera tekniker och 

perspektiv efter hand.  

  Den femte rollen, den pragmatiska läsaren, utvecklas vid läsning som vuxen. Tiden som 

spenderas med fritidsläsning verkar vara lika vid sexton års ålder som vid femtio, men för flera är 

det nu tydligare ett frivilligt och aktivt val. Flera olika syften med läsning av skönlitteratur finns 

bland vuxna läsare, och de kan variera i tid från person till person, beroende på aktuella behov och 

önskningar. Det är vad som gör vuxna läsare till pragmatiska läsare, som har tillgång till flera 

verktyg i sin läsning och väljer dem som de vill.  

  De olika rollerna kan kopplas till hur eleverna i den här studien talar om läsning och 

svenskämnet, samt till lärarens beskrivning av eleverna och ämnet, vilket redogörs för i kapitel 5. 

Resultat. De olika uppdelningarna är generella, och kan variera mellan individer, men Appleyard 

(1994) menar att de kan vara ett pedagogiskt stöd som kan hjälpa lärare att möta elever, samt att 

utvecklingen av de olika rollerna är önskvärd eftersom de alla har olika kvaliteter och förtjänster för 

läsningen och identitetsutvecklingen (1994). Det är särskilt relevant att se hur skolan påverkar 

läsningen i gymnasieåldern, och Appleyard (1994) hänvisar till forskning som tyder på att många 

unga tycker att det är bra att läsa, men att de hellre ser på film eller tv. Lärarens inställning har stor 

inverkan på hur pass bra elever läser och analyserar text, men det verkar som att de ofta har 

antingen för låga eller för höga förväntningar och därmed alltför lätta eller alltför svåra uppgifter 

(Appleyard 1994). I läsningen av skönlitteratur i skolan verkar analys ta alltför mycket fokus iväg 

från själva läsupplevelsen, eller tvärtom så läggs för mycket tid på elevernas egna uppfattningar om 

texten och för lite på kunskaper om text och läsning; undervisningen måste försöka göra eleverna 

till goda läsare. Det innebär att de läser, använder sin fantasi och sina kunskaper för att följa med i 

handlingen, att de tolkar, ser teman i texten, ser litterära grepp som används och vad författaren vill 

säga, samt att de är kritiska, i betydelsen att de kopplar ihop text och samhälle (Appleyard 1994). 

 

4.4 Olika typer av läsning  

Flera forskare har noterat eller skapat egna uppdelningar av sätt att läsa. Det kan gälla historiska 

åtskillnader sprungna ur ett tydligare klassamhälle, olika kringaktiviteter beroende på läsvana, 

läsning i och utanför skolan eller olika syften med att ta sig igenom eller ta till sig ett verk. I det här 

avsnittet presentera några sådana teorier, vilka kopplas ihop med ämnesdidaktiska perspektiv.  
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  Magnus Persson (2015) menar att läsning kan tänkas ha två olika syften, som gör läsakten 

helt annorlunda. Dels den uppslukande läsningen, som är för skojs skull, och dels den kritiska och 

analyserande läsningen, som ofta ska resultera i en ny text. Den uppslukande läsningen består av 

förberedelser och händelser omkring och utanför själva läsningen, som ska göra läsakten trevlig, 

som till exempel ett kollektiv av andra med samma intresse och en läsakt som sträcker sig längre än 

den fysiska boken. Det är de passionerade läsarna som har tillgång till och vana att göra 

läspraktiken till något mer än bara själva läsandet. Persson (2015:38) skriver att ”allt fler har svårt 

att se poängen med litteraturläsning”, både lärare och elever i skolan, och det verkar bara vara i de 

yngre årskurserna som händelserna runt omkring läsningen tas upp. Dock kan det här förändras, så 

att de två syftena med läsning kombineras och används av fler. Gunilla Molloy (2007) menar att 

”estetisk” och ”efferent” läsning fungerar i olika diskurser (som förvisso kopplas ihop och 

överlappar varandra) och kräver olika språkbruk. Den estetiska läsningen, som öppnar för samtal 

om händelser, upplevelser och känslor, fungerar med vårt vardagliga språk; den efferenta läsningen, 

som analyserar texten, kräver ett skolspråk som eleverna utvecklar i undervisningen. Den här 

skillnaden är viktig att medvetandegöra, särskilt då vissa elever har tillgång till de olika 

repertoarerna från olika håll, medan vissa inte har det och därmed kan få större svårigheter menar 

Molloy (2007).  

  Christian Mehrstam (2015) tar upp en liknande aspekt i uppdelning av läsningen, som 

gjorts i skolvärlden. Å ena sidan finns den analyserande läsningen, som förknippas med högre 

samhällsklasser och högre utbildning. Å andra sidan finns läsningen som söker budskap, som 

förknippas mer med fritid, folklighet och inte används i skolans högre årskurser. Mehrstam (2015) 

resonerar om att det kanske är gott så, att budskapsläsningen ska få höra fritiden till. 

Fritidsläsningen kan göra nytta på andra sätt än den analytiska läsningen, och behöver få utrymme 

att vara så som den är för att kunna utvecklas hos varje läsare (Mehrstam 2015). Även Öhman 

(2015) hänvisar till tidigare utredningar om skillnaden mellan kritisk läsning och inlevelseläsning. 

Den kritiska och analyserande läsningen har kopplats ihop med bildning, förnuft, självständighet 

och uppmärksamhet. Men frågan är vad den är värd utan den inlevande och naiva läsningen? 

Öhman (2015) menar att vi i skolan först måste träda in i ett verk och uppleva det, låta det väcka 

tankar och ”kidnappa” ens sinne, för att sedan också kunna analysera det och reflektera över 

upplevelsen. Den tredje delen av läsakten är att samtala om texten, vilket Öhman (2015) beskriver 

som nödvändigt för att läsningen ska bli en meningsfull del av svenskundervisningen. Då kan 

läsningen bidra till att vidga våra perspektiv och ge oss nya kunskaper, även om det kräver mycket 

ansträngning att nå dit och är omöjligt om läsaren inte kunnat sätta sig in i, och uppleva, texten. 

  Persson (2007) menar att litteratur kan läsas både för empati eller känsla och för bildande 

eller kritiskt tänkande på en gång, och kallar det sättet för ”kreativ läsning”. I skolan betyder det att 
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eleven ska känna sig uppleva texten, reflektera över den och dessutom använda den för att diskutera 

med andra och analysera den. Öhman (2015) poängterar dock att vi måste skilja på att läsa fiktion 

och att läsa icke-fiktion samt de olika syften som finns med läsning. Återigen knyter Öhman an till 

att undervisningen ska låta eleverna öva på att träda in i fiktionen, innan de kan börja arbeta med 

och utifrån den: ”[det är] angeläget att skolan tränar förmågan att läsa fiktiva texter. Det gör man 

genom att erbjuda hela yttranden som är förkroppsligade. Det innebär alltså att man känner sig 

tilltalad av texten, att den vill något, och att man därför finner det angeläget att reagera och att 

förhoppningsvis till slut själv svara” (Öhman 2015:167). 

  Öhman (2015) hänvisar liksom Persson (2007) till Bachtin som menar att ett verk måste 

vara avslutat för att läsaren ska kunna förstå det, sätta sig in i det och reagera på det. Under 

läsningen bygger läsaren upp tankar och föreställningar, som växlar och ändras hela tiden, och är 

läsarens egna tills den tagit till sig hela verket (Öhman 2015). Ett problem som dock uppstått under 

de senare decennierna är förändringen av informationsflödet, som kan ha förorsakat att vi har 

svårare att låta tankar växa och utvecklas över längre tid. Öhman (2015) menar att vi som läsare 

idag kanske ofta vill börja analysera och komma till slutsatser så fort vi träder in i verket. Vad gäller 

det vidgade textbegreppet resonerar Öhman på följande sätt: ”man skulle kunna föreställa sig att 

idén om att allt är text skulle innebära ett sätt för litteraturen att expandera och lägga under sig allt 

större områden av tillvaron, men i själva verket blir konsekvenserna de rakt motsatta” (Öhman 

2015:149). Andra typer av text tar allt större del av vår uppmärksamhet, och så också i skolan och 

svenskämnet. Användningen av andra medier än skriven text ökade med 36% mellan år 2000 och 

2010, medan litteraturläsningen minskar stadigt framförallt bland ungdomar. Öhman (2015) 

hänvisar till forskning som tyder på att de som är goda läsare också blir goda läsare i digitala 

medier, samt att det digitala läsandet kan hindra oss från att utveckla den koncentrationsförmåga 

som krävs för att läsa litteratur och att läsa hela texter från början till slut. Det kan leda till att 

läsningen blir fragmentarisk, och ett medel för läsaren att spegla sig själv snarare än att sätta sig in i 

andra perspektiv och världar. Persson (2007) problematiserar att lärare kan använda sig av olika 

andra medier för att introducera ett verk eller en epok för eleverna, så att det nyare, för eleverna 

kanske mer välkända, mediet fungerar som en ”fälla”, där de till slut blir fast med boken eller texten 

som var målet, och beskrivs ofta uppskatta det. Vad ska då lärare presentera för typ av litteratur till 

eleverna, och varför är litteraturundervisningen en del av svenskämnet och gymnasieskolan? Olika 

forskares perspektiv på de frågorna behandlas i nästa avsnitt.  
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4.5 Varför läsa, och vad?   

Det senaste decenniet har en debatt om varför vi ska läsa fiktion, och huruvida skriven fiktion står 

sig mot nya medier pågått. Litteraturläsningens nytta har kritiserats. Historiskt inom svenskämnet i 

gymnasiet har framför allt två perspektiv funnits i styrdokumenten: funktionalitet - skönlitteratur för 

att förbättra läsförmågan - och socialkritik - att göra eleverna medvetna om sina och andras 

möjligheter i världen (Öhman 2015). Som tidigare nämnts kan styrdokumenten tolkas på olika sätt, 

och här nedanför presenteras olika forskares tankar om undervisningssituationer och didaktik. 

  Molloy (2007) menar att de didaktiska frågorna om hur? vad? vem? varför? inte får stanna 

vid den första frågan (hur?), när lärare reflekterar över och planerar sin undervisning. Svenskämnet 

konstrueras hela tiden, och har sett olika ut över tid, beroende på olika intressen och strömningar i 

samhället och skolpolitiken. Samtidigt är också varje lärare formad av traditioner, erfarenheter och 

utbildning: ”den individuella läraren undervisar aldrig ensam. Trängsel kan uppstå bakom katedern. 

Den tidigare praktiken finns med och kan samspela eller utmanas av en ny praktik” (Molloy 

2007:72). Molloy (2007) menar alltså att det sociokulturella lärandet är en ständig process även hos 

lärare, vilket förklarar hur de har och kommer fortsätta att utvecklas i sina didaktiska val. Det är 

dock av stor vikt att lärare får syn på sina egna resonemang och vad som ligger bakom dem - vilka 

strömningar som influerar och influerat dem till just dessa åsikter.  

  Skolverkets rapport (2007) visar att elevernas olika erfarenheter sällan tas till vara, 

eftersom de inte uppenbart anknyter till det som traditionellt ingår i läsundervisningen. Genom 

grundskolan anser lärarna att läsning av skönlitteratur - till största del bestående av texterna i 

läroböcker och av lärarna utvalda läseböcker - ska syfta till att ge eleverna läsintresse, lästräning 

och för att skapa gemensamma läsupplevelser. Valet av bok är ofta begränsat och baseras sällan på 

elevernas egna intressen. Egen läsning ligger ofta utanför lektionstid och följs sällan upp eller 

diskuteras, utan redovisas genom att eleverna får svara på i förväg givna frågor. Skolverket (2007) 

anser dock att litteratursamtal där eleverna får diskutera och relatera böckerna till sig själva bör få 

en större roll i undervisningen, samt att lärare måste öka sin kompetens gällande ungdomslitteratur 

för att lättare kunna möta eleverna och rekommendera en annan typ av böcker än vad lärarna själva 

läser på fritiden.  

  Samtal om och utifrån texter kan fungera som ett steg i att låta eleverna tränas i demokrati, 

utöver ämnesutvecklingen (Molloy 2007). Målet är därmed inte att ett (rätt) svar produceras, utan 

att frågor ställs och diskuteras utifrån olika perspektiv. Molloy påpekar dock att bara för att inte 

läraren hörs mest, är det inte säkert att alla elever har samma möjlighet att uttrycka sina tankar: ”när 

flera olika röster och uppfattningar får komma till tals i klassrummet, kan också en god 

lärandemiljö uppstå. [...] Ett klassrum där bara en uppfattning får finnas, vare sig det är lärarens 

eller en dominerande elevs, kan inte rimligen kallas för ett flerstämmigt eller ett demokratiskt 
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klassrum” (Molloy 2007:153-154). Ett syfte med läsning, som kan tolkas utifrån kursplanerna, är 

alltså elevernas demokratiutveckling.  

  Öhman (2015) skriver om läsning av romaner, och menar att vi har mycket att vinna av 

det, men att vi måste fundera över ”hur vi ska lära oss att läsa” (Öhman 2015:13). 

Litteraturdidaktiken ska enligt Öhman (2015) fokusera på vad som händer i en text, dess intrig, för 

att hjälpa eleverna att ta sig in i fiktionen, men att den synen varit eftersatt inom skolan, i läromedel 

och bland ämnesforskare och lärare. Det är inte förrän då som läsningen blir meningsfull för 

eleverna, och de kan utvecklas och sätta sig in i nya perspektiv.  

  När en lärare ska välja litteratur till kursen, menar Molloy (2007) att elevernas tidigare 

läsvanor, preferens av böcker och godkännande av de valda texterna ska beaktas, men inte vara 

avgörande. Läraren kan använda sig av forskning och didaktiska frågeställningar för att kunna välja 

vilken litteratur som ska användas med klassen. Det finns ändå en noterbar fara med att läraren 

bestämmer vad som är bra (till exempel vilken typ av litteratur eller vilket litterärt språk) och vad 

som är rätt (till exempel tolkning av en text, eller vilka frågor som ska ställas). Det är viktigt att låta 

eleverna lära sociokulturellt, tillsammans, och låta deras samtal behandla både texten i sig och 

sådant som är viktigt att lära för livet (Molloy 2007). Persson (2007) knyter an till Rosenblatt 

(2002) och menar att den litteratur som används i skolan inte ska ligga för långt ifrån elevernas egna 

repertoarer, eftersom det är ”ett välbekant och effektivt sätt att skrämma bort elever från 

litteraturen” (Persson 2007:271). Molloy (2007) menar att lika viktigt som det är att känna till 

elevernas kunskaper, är det att känna till de egna tankarna om ens ämne och undervisning. Under 

2000-talet var det enligt Molloy (2007) dock sällsynt att lärare delade med sig av sina tankar om sin 

egen undervisning och didaktiska frågor, men att lärare skulle ha mycket att vinna på att publicera 

berättelser och reflektioner.  

  Öhman (2015) påpekar att läraren måste ta till sig hela verket innan hen kan gå in i dialog 

med eleverna om deras förståelse av texten. Därefter börjar ”skuggandet”, vilket innebär att 

rekonstruera texten och dess intrig till ett utvidgat handlingsreferat och att till viss del ponera 

författarens tankar och vilja. Utifrån redogörelsen för flera olika aspekter i verket, kan läraren och 

eleverna sedan undersöka texten utifrån till exempel berättarperspektiv. Men, analyser av form och 

språk ska alltså baseras på förståelse och behandling av textens intrig enligt Öhmans (2015) 

perspektiv. 

  Molloy (2007) opponerar sig emot att dela in texter i högt och lågt, och anser istället att ”vi 

skulle kunna se vilka texter som kvalificerar sig för de frågor som eleverna vill diskutera på väg 

mot sitt vuxenblivande” (Molloy 2007:129). Vidare ska de texter som behandlas i klassrummet 

kännas viktiga, eller åtminstone relevanta, för eleverna för att de ska fungera kunskapsutvecklande. 

”I mötet mellan läraren, litteraturen och eleven i skolan kan därmed elevernas uppfattning om vad 
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litteratur och läsning ’är’ eller ’ska vara’ kollidera med skolans uppfattningar” (Molloy 2007:162). 

Det gäller både texters form och innehåll, och kan härledas ur elevernas allmänna och litterära 

repertoarer. Med det förra åsyftas kulturella uppfattningar, värderingar och förväntningar som 

elevernas bär med sig in i mötet med en text, och med det senare menas just uppfattningar om vad 

texter är eller ska vara. Det finns alltså flera dimensioner som kan avgöra om undervisningen möter 

eller krockar med elevernas repertoarer. Lärarens didaktik kan dock fungera för att överbrygga 

motstånd och krockar där de uppstår, och skapa gemensamma utvecklingssituationer (Molloy 

2007).  

 

4.6 Sammanfattning av tidigare forskning 

Svenskämnet, kursplanerna och litteraturens syfte kan tolkas på olika sätt. Det går att se det som att 

de frivilliga kurserna i svenska inte är tänkta att läsas av alla elever, eller elever på alla program 

(Persson 2007). Kanske anser Skolverket att de som läser ett yrkesförberedande program inte ska, 

eller inte ska vilja, fördjupa sig i litteratur och litteraturanalys (Graeske 2015). Sådana tankar verkar 

åtminstone vara rådande bland läromedelsförfattare, som utformar läromedel för yrkesförberedande 

program där litteraturen begränsas till en instrumentell roll, för att nå andra mål (Öhman 2015). 

Öhman (2015) resonerar dock om att den instrumentella användningen av skönlitteraturen även 

återfinns i kursplanerna för svenska. Det är därmed, som Molloy (2007) påpekar, viktigt att som 

lärare fundera över de egna tankarna kring litteratur, samt hur de stämmer överens med kursplaner 

och forskning, för att kunna göra didaktiska beslut och hjälpa elevernas utveckling (Molloy 2007). 

  Under 1980-talet verkade elever vid yrkesförberedande gymnasier inte läsa alls, eller läsa 

väldigt enkla texter (Ericsson, Linell och Molloy 1988). Kulturen verkar dock ha förändrats något, 

och ogillandet är inte längre lika starkt hos elevgruppen (Persson 2005). När vi växer upp och går i 

skolan utvecklar vi olika läsarroller, varav vissa kan användas till nöje och vissa till nytta, och 

förhoppningsvis lär vi oss att använda och växla mellan dem (Appleyard 1994). 

  Läsning för nytta och för nöje tar olika plats i undervisningen genom de olika stadierna i 

skolan, och några elever kommer att ha mer utvecklad tillgång till olika sätt att läsa (Persson 2015). 

Båda behövs dock, och svenskundervisningen i gymnasiet ska hjälpa eleverna att utveckla sin 

medvetenhet och kunskap om de olika diskurserna (Molloy 2007). För att utveckla sitt läsande är 

det viktigt att eleverna tillåts att sätta sig in i och diskutera litteraturens innehåll och budskap, så att 

de därefter kan öva på att analysera texten, och de två funktionerna utvecklar varandra (Öhman 

2015).  

  Olika typer av medier och textformer kan hjälpa eleverna att ta till sig litteratur, men kan 

även stjälpa deras utveckling om användningen av dem inte är didaktiskt övervägt (Persson 2007). 
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Lärare måste även sätta sig in i elevernas repertoarer, för att kunna möta dem och ta dem vidare, 

liksom att låta diskussioner vara öppna för elevernas tankar. På så sätt utvecklar de sig både som 

läsare och demokratiskt (Molloy 2007). Krockar mellan kursplaner och elevernas repertoarer 

kommer alltid att uppstå, men läraren måste hjälpa eleverna att överbrygga dem, för att skapa 

givande lärsituationer runt och utifrån litteraturen (Molloy 2007).  

  I nästa avsnitt presenteras hur undersökningen har gått till, för att söka svar på hur de 

aktuella eleverna uppfattar lärarens arbete med just att möta dem och ta dem närmare kursmålen i 

svenskämnet.  

 

5. Metod 

För att besvara frågeställningarna har intervju använts som metod, kompletterat med enkäter för att 

få ett brett svar på frågeställningen om elevers fritidsläsning. Datainsamlingen har utförts vid två 

tillfällen, med tre års mellanrum. Vid det första tillfället var den gamla läroplanen (Lpf 94) på väg 

att fasas ut, men användes fortfarande på kursen Litteratur. Vid det andra tillfället hade den nya 

kursplanen (Gy11) använts för kursen Svenska 2 i fyra år. Vid båda tillfällena genomfördes 

intervjuer och enkäter i mitten av höstterminen, då eleverna läst hälften av sina respektive kurser. 

Undersökningens omfång gör att det inte går att göra några generaliseringar utifrån resultaten.  

 

5.1 Urval  

För att avgränsa undersökningen kommer inte hela svenskämnet att inkluderas, utan bara det som 

rör litteratur och arbete med litteratur. Elevurvalet är avgränsat till yrkesförberedande program där 

eleverna bara behöver läsa kursen Svenska 1, men studiens elever har valt att fortsätta läsa kurser 

inom svenskämnet efter de gymnasiegemensamma kurserna. Skolan där undersökningen är utförd 

har bara yrkesförberedande program och alla elever som valt att vara med har läst Naturbruks-

programmet, dock med olika inriktningar. Läraren som deltar känner jag sedan tidigare. Hen 

undervisar i båda de kurser som varit relevanta för undersökningen, Svenska 2 och i Litteratur och 

litteraturvetenskap, vilka också är de kurser där elever tillfrågats om deltagande. I och med att jag 

känner läraren sedan tidigare blev intervjusituationen avslappnad, men jag är medveten om att vår 

bekantskap kan påverka både svaren och min analys av dem.  

  När läraren gav sitt godkännande om att vara med och överlåta lite lektionstid, ombads hen 

att i förväg fråga elever i sina klasser om de kunde tänka sig att bli intervjuade av mig. Vid det 

första tillfället svarade sju elever positivt, men två elever ändrade sig vid intervjutillfället, vilket 
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ledde till att enbart en elev från litteraturkursen deltar. Vid det andra tillfället hade ingen på skolan 

sökt litteraturkursen, varför den inte gick den terminen. Dock var det många från Svenska 2 som 

ville vara med, men jag förklarade att fem elever skulle vara optimalt (för att få jämnt antal vid 

första och andra undersökningstillfället) och de tog bara ett par sekunder på sig att avgöra vilka fem 

som skulle delta. Det här kan ha varit ett problematiskt sätt att välja deltagare. Det kom en eller två 

elever från, vad det verkade som, tre eller fyra kompisgäng i klassen, där de själva resonerade fram 

vem som skulle gå. Det verkade dock ändå bättre än att jag skulle välja ut fem bland de som visade 

intresse, eftersom mina intentioner och kanske förutfattade meningar kunde ha styrt urvalet till 

något som inte representerade klassen som helhet, på ett annat sätt än hur det nu blev.  

 

5.2 Enkät 

Enkäterna delades ut till och besvarades av samma elever som deltog i intervjuerna. Jag söker i min 

första frågeställning få en bred förståelse av vad eleverna läser på sin fritid. I förhållande till syftet 

med undersökningen ger det en grund att besvara frågorna om undervisningssituationen på. 

Enkätformatet gör det enkelt att sammanställa informanternas svar, och informationen kompletterar 

det jag får veta under intervjuerna, vilket Per Lagerholm (2010) menar att enkäter med fördel kan 

användas till. Innan frågorna i enkäten börjar, anges syftet med enkäten och undersökningen, att 

elevernas svar behandlas anonymt och att deras deltagande är frivilligt, vilket jag även informerade 

dem om muntligt vid tillfället.  

  Enkätfrågorna är uppdelade i två delar, där eleverna först ska uppskatta hur ofta de läser 

eller tar till sig en viss typ av text. I den andra delen ombeds de ge exempel, vilket fungerar delvis 

som kontroll; om de till exempel anger att de läser romaner varje dag men inte kan ge exempel på 

någon, betyder det antagligen att de försöker svara så som de tror att jag vill att de ska svara. 

Lagerholm (2010) menar att det är bra att skriva samma fråga på två olika sätt för att få ett så 

sanningsenligt svar som möjligt, vilket alltså är en del av syftet med min uppdelning även om de två 

frågorna ställs direkt efter varandra. 

  Lagerholm (2010) skriver att informanter och enkät måste anpassas till varandra. I och 

med att jag i förväg visste informanternas (ungefärliga) ålder, studiebakgrund och språk har 

frågorna och upplägget anpassats för att de skulle kunna svara med lätthet. De olika texttyperna i 

enkäten har valts ut med hjälp av dem Christina Olin-Scheller (2006) behandlar i sin avhandling, 

samt andra typer av text som många möter i sin vardag. Jag inser att jag inte har full insyn i 

elevernas textvärldar, och har därmed valt att lägga till en fråga där de får fylla på med andra typer 

av text än dem som jag föreslagit. För att säkerställa att enkäten är tillräckligt enkel att svara på, har 

jag låtit två utomstående svara på den innan färdigställandet. Dock gick det ändå oupptäckt att 
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inringningsalternativen på frågan om informationssök saknades (en elev skrev sitt svar för hand). 

En elev angav inte hur ofta den ser på film, och i den andra elevgruppen var en enkät ifylld på bara 

första och andra sidan.  

 

5.3 Intervju 

Intervju valdes som metod för att få utvecklade och djupgående svar på frågeställningarna, både 

från läraren och från eleverna. Jag vill gärna att informanternas tankar ska styra samtalet framåt 

snarare än att de ”rapporterar” svar till mig, och har därför valt att utgå från ett semistrukturerat 

upplägg. Lagerholm (2010) skriver om semistrukturerade intervjuer att det är bra att ha ett upplägg, 

en manual, att utgå från under intervjun. Således har teman förberetts, med frågor som jag kan 

använda (se bilaga 1 och bilaga 2). Inför elevintervjuerna har jag förberett öppna frågor, men även 

mer förklarande frågor om de skulle ha svårt att svara på något. I lärarintervjun har jag skrivit ned 

stängda frågor (ja-/nej-svar), men även skrivit följdfrågor om läraren inte själv utvecklar sina svar.  

  Lärarintervjun utfördes i ett grupprum på skolan, medan elevintervjuerna utfördes i ett 

tomt klassrum (vid det första tillfället) och i ett grupprum (vid andra tillfället). I och med att 

intervjuerna skedde på skolan, är det möjligt att eleverna upplevde att vi genomförde intervjuerna i 

rollerna av elev och lärare. Jag försökte dock att vara tydlig med att så inte var fallet och att 

ingenting som de berättade kommer att påverka deras betyg eller liknande, då deras lärare inte får ta 

del av det. Alla intervjuer spelades in av mig på en inspelningsapparat, för att jag bättre skulle 

kunna koncentrera mig på samtalet snarare än att föra anteckningar. Alla inspelningar finns i min 

ägo och har transkriberats, innan de analyserats och sammanställts tematiskt.   

 

5.4 Etik 

Jag har utgått från Vetenskapsrådets (2002) Forskningsetiska principer i mitt arbete. Jag har inför 

varje intervju, samt inför och i enkäten, berättat vad syftet med undersökningen är, att 

informanternas svar bara kommer att användas i den här undersökningen samt att deras 

personuppgifter och vilken skola de arbetar/går på inte kommer att bli tillgängliga för andra än mig 

och min handledare. De har inte lämnat några personuppgifter i enkäten eller intervjun.  

  Eftersom deltagandet i undersökningen är frivilligt har jag också påpekat att informanterna 

har rätt att inte svara på frågor som de inte vill svara på, samt att avbryta deltagandet när de vill. 

Som tidigare nämnts var det en elev som ville delta när läraren frågade men sedan ångrade sig. Då 

eleverna i undersökningen är över 15 år har jag inte behövt be om samtycke från deras föräldrar. 

För eleverna var jag också varit tydlig med att deras lärare inte kommer få ta del av vad de berättar i 
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intervjun eller skriver i enkäten, och att deras utsagor därmed inte kommer att påverka deras 

kursdeltagande utöver den tid de gått ifrån lektionen.  

 

6. Resultat 

Här redovisas resultat av intervjuerna, samt den enkät som eleverna fick svara på. Svaren är 

tematiskt sammanställda. Enskilda utsagor av elever lyfts då de varit utmärkande. I det första 

avsnittet sammanställs hur eleverna angett att deras fritidsläsning ser ut, samt hur ofta de ägnar sig 

åt olika aktiviteter. I det andra avsnittet redogörs för hur eleverna uppfattade svenskämnet och vilka 

förväntningar de har. Lärarens uppfattning om eleverna fritidsläsning sammanfattas i det tredje 

avsnittet, medan dennas resonemang om undervisningen återfinns i det fjärde avsnittet.  

 

6.1 Elevernas fritidsläsning   

Utifrån frågorna i enkäten som eleverna besvarade (se bilaga 3), återges deras svar i tabell 1 och 2 

(se sida 18 och 19). Hur många elever som angett varje svar visas i romerska siffror. På den 

avslutande frågan om andra typer av text uppgav eleverna också att de läste notiser, horoskop, 

novellsamlingar, verklighetsbaserade böcker, manga och fan fiction. Av enkäten går att utläsa att 

den första elevgruppen angav svagt intresse för de första typerna av text; för varje av de 

skönlitterära kategorierna har bara en elev angett regelbundet tillägnande. Den andra elevgruppen 

angav dock större intresse för skönlitteratur, och flera kunde dessutom lista flera texter som de läst 

nyligen. Den första elevgruppen svarade att de tog till sig multimodala texter oftare än den andra, 

med undantag för kategorin ”klipp” som har ökat (dubblerats) mellan tillfällena.  

  Resultatet från enkäterna stämmer väl överens med resultatet från intervjuerna, och det är 

tydligt att elevernas svar skiljer sig mycket åt vad gäller läsintresse och fritidsläsning. Det var en av 

eleverna i den första elevgruppen som under intervjuerna angav att den var helt positiv till läsning, 

och sa att intresset för att läsa alltid funnits. Bland de andra eleverna varierade utsagorna på den 

inledande frågan om intresse för läsning från tvekande svar om ett intresse som funnits innan 

gymnasietiden, men som det nu inte finns utrymme för, till ”om jag skulle bli tillsagd att jag måste 

läsa något... och det är knappt att jag gör det då”. I den andra elevgruppen var det tre som var helt 

positiva, en som tyckte att det är kul att läsa om det är rätt bok och en som inte angav något intresse 

för att läsa alls. Eleverna i båda grupperna förklarade att deras andra fritidsintressen tar väldigt 

mycket tid, samt att de ofta är trötta efter långa skoldagar. Det var dock bara en elev som läst 

mycket tidigare som uttryckte någon saknad eller längtan. De andra konstaterade att de helt enkelt  
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Typ av text Varje dag Varje vecka Varje 

månad 

Mer sällan Vet ej/aldrig 

Romaner I   III I 

Noveller   I  I III 

Dikter  I  II II 

Ungdomsböcker  I  II II 

Låttexter I I I II  

Dagstidningar I I I I I 

Veckotidningar/liknande   I II II 

Bloggar I  I II I 

Tecknade serier I I I I I 

Tv-serier I I III   

Spelfilm  III I   

Dokumentärer  III  I I 

Klipp  II II I  

Skriven kommunikation II III    

Dataspel II II I   

Informationssök  I    

 

 

 

 

 

    

Tabell 1. Elevgrupp etts fritidsläsning 
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Typ av text Varje dag Varje vecka Varje 

månad 

Mer sällan Vet ej/aldrig 

Romaner I  II II  

Noveller   I I I II 

Dikter    III II 

Ungdomsböcker   I III I 

Låttexter I III  I  

Dagstidningar  I II I I 

Veckotidningar/liknande  I  II I 

Bloggar    III II 

Tecknade serier  II  III  

Tv-serier I II I I  

Spelfilm  II I II  

Dokumentärer  I I II  

Klipp III I    

Skriven kommunikation II I  I  

Dataspel I I  I I 

Informationssök      

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2. Elevgrupp tvås fritidsläsning 
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inte läser nu även om de gjort det förut, trots att de, på följdfrågor om vad de känt när de läst 

tidigare, gav respons om att det är roligt när de väl kommer igång. 

 När eleverna talade om böcker som de läst tidigare var det i den första elevgruppen framför 

allt verklighetsbaserade eller verklighetsförankrade böcker som de uttryckte uppskattning för, i och 

med att den typen av bok ”är mest intressant” och i den andra elevgruppen fantasy eftersom det var 

spännande. En av eleverna som visade svalt intresse för böcker hade en favoritbok, en biografi 

skriven av en man som överlevde Andra världskriget, som hen har läst åtta eller nio gånger. En elev 

som uttryckte ett starkt intresse för läsning sa att hen framför allt läser för att det är kul, och inom 

flera olika genrer – allt från skönlitteratur till faktatexter – för att komma längre i sina intressen och 

utvecklas. Genren varierade också beroende på humör. När de elever som inte uttryckte intresse för 

läsning talade om sin fritidsläsning i intervjuerna var det framför allt serietidningar och nyheterna 

som de nämnde, men inte böcker eller annan skriven skönlitteratur.   

  Flera av eleverna som inte gillade att läsa förklarade att deras syfte med att ta till sig de andra 

medierna är att låta huvudet vila, att ha roligt och att slippa tänka på skolan – med vilken de 

förknippar att läsa böcker. De benämnde filmer och TV-serier som stora fritidsintressen, och flera 

av dem motiverade utförligt tillägnandet av multimodala medier. De förklarade att i film så blir allt 

mer detaljerat, att man kan ta till sig allt utan att tänka själv, att det är action och nya händelser hela 

tiden, men framför allt är det spänningen som lockar. De som nämner serier förklarar att man får 

hänga med länge, och det tar aldrig slut. Återkommande i intervjuerna var att ”ha roligt” och att det 

”är kul” att se filmer och TV-serier.  

  Samma motivering angav de läsintresserade till att läsa: att det är spännande och intressant, 

att de får en stund där de inte behöver tänka på skolan eller något jobbigt hemma. En elev sa att ”jag 

får bilder i huvudet när någon pratar [i en bok], då blir det som att det kommer en dröm eller nåt i 

huvudet. Det är jätteroligt!” Två elever angav också att de märkt av en språklig utveckling hos sig 

själva sedan de börjat läsa, och att det fungerade som en motivation till att läsa ”svårare böcker”.  

 

6.2 Svenskämnet ur elevernas perspektiv  

Under intervjuerna har jag bett eleverna berätta om sina uppfattningar av tidigare kurser i svenska, 

samt förväntningar på resterande del av deras nuvarande kurs. Som tidigare nämnts utfördes 

intervjuerna vid båda tillfällena i mitten av höstterminen, och de kurser som elever gått eller gick i 

vid tillfället var Svenska A, Svenska B, Svenska 1, Svenska 2, samt tillvalskursen Litteratur och 

litteraturvetenskap.  

  Eleverna var övervägande neutrala när de talade om sina tidigare kurser, men åsikterna 

gick isär något mer gällande det arbete med litteratur som de genomfört. De ansåg inte att utrymmet 
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för läsning av skönlitteratur varit stort i kurserna, men oavsett vilken kurs de läst och vilken lärare 

de haft så hade de läst åtminstone en bok inom ramen för kursen under det föregående läsåret. Ingen 

av eleverna kunde minnas hur de arbetat med eller bearbetat vad de läst; en elev sa om varianten av 

Möss och människor som de läst att ”det är väl inget jag går och grubblar på” och en annan att ”vi 

läste en bok en gång. Den var ganska gammal men inte så kul”. Utsagorna sammantaget tyder på att 

den gemensamma läsningen i svenskämnet inte har gjort positivt intryck på eleverna. Flera var till 

och med missnöjda med den gemensamma läsningen i tidigare kurser.  

  Vad gäller böcker att läsa enskilt i kurserna var utsagorna mer spridda. En av eleverna 

hade mycket positiva upplevelser av en bok som den dåvarande läraren gett eleven att läsa på egen 

hand. Tre elever var nöjda med böckerna de läst, men inte efterarbetet och redovisningsformerna, 

som antingen varit ”för små och för tunna”, eller inte haft något tydligt syfte. En elev som gillade 

att läsa sa om egenvalda böcker att läsa till skolan att ”det roliga blir liksom ett skolarbete och då 

känner man mer tyngd på sig”; en bok som hen annars tror sig ha uppskattat blir plötsligt jobbig att 

läsa, eftersom den sedan måste analyseras eller redovisas på något sätt. De andra eleverna uttryckte 

missnöje kring de böcker de fått välja eller blivit föreslagna för egen läsning och förstod inte syftet 

med dem. Den uppfattning de fått av böckerna var framför allt att de var gamla, klassiska böcker 

utan handling, eller att de bara var tråkiga. När de eleverna fick följdfrågor om läsningen i skolan 

svarade flera att det är roligt när de väl kommer igång, och om de hittar en bok som är intressant 

eller spännande. En elev sa att den valt sin nuvarande individuella bok eftersom den hade 

spännande baksida, och var tjock – ”är det spännande och jättekort, då blir man liksom... ja men 

varför? Det måste fortsätta!”  

  Eleverna som valt att läsa Svenska 2 har alla gjort det för att få behörighet till högskolan, 

för att eventuellt kunna läsa vidare senare. Några hade inga förväntningar alls, medan andra angav 

att de på Svenska 2 tänkte sig läsa både skönlitteratur och fakta, att gå in lite mer på hur man 

skriver, men genomgående var uttalanden i stil med ”man får det som kommer”. Vid det andra 

tillfället hade eleverna fått information om kursen i förväg och varför den kan vara bra att söka, 

men de hade ändå inga tankar utöver att den kursen ger behörighet. Två elever sa också att de valt 

mer svenska för att inte behöva läsa mer fördjupningskurser inom sitt program.  

  Efter en halv termin på Svenska 2 uppgav eleverna vid båda tillfällena att de hittills inte 

gjort så mycket på kursen, eller att det de gjort varit onödigt och ointressant. På en följdfråga om ett 

arbetsområde som de jobbat med nyligen, var det flera elever från det första tillfället som påminde 

sig om att det varit roligt och utmanande. Då hade läraren berättat vilka delar som var svåra och 

som de skulle jobba med om de ville ha högre betyg, vilket två av eleverna uppskattade. Alla elever 

vid det andra tillfället uttryckte förvåning över att de gjort så lite – ”ingenting” – men när de fick 

följdfrågor framgick det bara ännu mer att de var missnöjda och uttråkade. De hade jobbat med 
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samma arbetsområde från terminens start fram till nu. Fastän flera av eleverna och deras 

klasskompisar varit färdiga för en eller ett par veckor sedan med alla uppgifter och all läsning, så 

hade de inte fått börja med något nytt eller fått extra uppgifter tilldelade sig. De resonerade om att 

det kunde ha att göra med att de var väldigt många på kursen, att läraren kanske avvaktade med att 

köra igång tills flera elever bytt kurs, och att några lektioner bara varit med halvklass då många 

varit ute på praktik. En elev sa dock att den inte gillat svenskämnet förrän den här terminen, 

eftersom det äntligen var något nytt som kom.  

  Eleven som valt fördjupningskursen hade gjort det eftersom det är roligt att skriva, och 

hoppades att de skulle skriva mycket under kursen. På frågan om vilken typ av litteratur de skulle 

behandla på kursen och hur de skulle arbeta med den, svarade eleven att hen inte tänkt på det, men 

kanske att ”de mest kända böckerna” skulle förekomma. Det fanns inget särskilt verk hen ville läsa, 

men tyckte att de texter som dittills behandlats varit okej eller bra, ”man har fått sig en 

tankeställare” och att det var lite spännande.  

  På frågan om huruvida läraren anpassat texterna och undervisningen till eleverna i klassen, 

blev svaren väldigt olika och spridda. Planeringen av Litteraturkursen och dess innehåll uppfattades 

ha varit okej och ”halvlätt”, men den eleven kunde inte ge några svar på vad som varit bra eller 

behövt förbättras. En elev som läste Svenska 2 sa att ”det står ju i kursplanen vad man ska göra och 

vad man ska kunna men kanske man kan... se till så att det blir på våran nivå?” – böcker som inte är 

”svåra” eller ”konstiga”. Eleverna vid det andra tillfället uttryckte att läraren hade en väldigt bra 

förmåga att anpassa sina förklaringar så att alla elever förstår. Både de som sa att de gillar 

svenskämnet och läsning, och de som sa att de inte gör det, menade att planeringen och uppgifterna 

är för enkla och inte utmanande, och att det nog beror på att de är så många i klassen – att läraren 

nog inte hinner med att planera mer och att det inte skulle gå att hjälpa alla om det var svårare 

uppgifter. Vid det första tillfället uttryckte elever med läsintresse att läraren anpassade sig för 

mycket till vissa elever i klassen och allt då blev ”busenkelt” och tråkigt. Inför valet av individuell 

bok hade en elev valt det svåraste alternativet men tyckte ändå att det var för enkelt och blev 

uttråkad. Även en elev som inte uttryckte intresse för läsning ansåg att läraren anpassade uppgifter 

mycket till gruppen, men att det oftast blev för lätt, och tråkigt, och efterfrågade också mer analys, 

samt variation. Ändå var det just variation som en annan elev vid det första tillfället, som inte gillar 

att läsa, lyfte som positivt med svenskämnet, och förklarade att det är bra att de jobbar på flera olika 

sätt under lektionerna. Som förbättringsförslag gavs från eleverna att läraren skulle dela upp 

undervisningen mer i olika svårighetsgrader, till exempel med olika uppgifter, med analysfrågor 

istället för bara faktafrågor som går att skriva av från texten. Som introduktion till läsning skulle 

klasserna kunna se en film så att eleverna kan handlingen och ser bilder framför sig när de läser.  



 

23 

 

6.3 Lärarens uppfattning av elevernas fritidsläsning 

Läraren har arbetat på samma skola i flera år och menar att hen lärt sig ungefär hur det ser ut; 

eleverna på det yrkesförberedande gymnasiet läser väldigt lite, men mer än vad de själva tror. 

Läraren ansåg sig själv ha relativt god kännedom om elevernas textvärldar, i och med att hen brukar 

låta eleverna skriva ett brev om vad de läser och läst senast när de börjar Svenska A/Svenska 1. 

  Läraren gör en tydlig uppdelning mellan manliga och kvinnliga elever, och menar att det 

främst är de kvinnliga eleverna som läser skönlitteratur. De manliga eleverna läser, enligt läraren, 

framför allt faktaböcker och branschtidningar inom det område de utbildar sig, men nöjer sig oftast 

med att titta på bilderna och drömma sig bort. Det är även de manliga eleverna som läraren i störst 

utsträckning ser läsa dagstidningar. Hen förklarar om deras läsning att ”de håller det väl till korta, 

informativa texter”. Läraren menade att också de kvinnliga eleverna kan lägga ned mycket tid på att 

läsa om sin yrkesinriktning. 

  Läraren har märkt att de elever som läser skönlitteratur ofta håller sig till en och samma 

genre: bara fantasy, bara hästböcker, bara böcker baserat på en verklig historia, och att det bara 

händer ibland att någon elev rör sig inom flera genrer. Lärarens teori är att eleverna kan få upp 

ögonen för någon bok som varit stor, eller som de läst i högstadiet, och fortsätter sedan läsa ”samma 

bok med olika omslag”. Övergripande anser hen ändå att eleverna på den yrkesförberedande skolan 

”inte kan” läsa skönlitteratur, utan att det ska vara ”antingen fakta eller modifierad fakta”.  

 

6.4 Möta eleverna   

Läraren förklarade i intervjun att hen har stor hjälp av brevet som eleverna får skriva i början av 

kursen: ”om man vet vad de har läst så kan man ju alltid använda sig av något liknande, eller 

motstånd och ta något helt annat”. Det här gäller ”böcker”, i betydelsen skönlitteratur. Läraren 

vidareutvecklar och ger exempel på hur hen försöker möta eleverna och fånga upp deras tidigare 

kunskaper. Det kan till exempel vara genom att låta klassen läsa verk i en genre som ligger nära, 

eller ett äldre, mer välkänt verk på samma tema. Om fler elever har läst Twilight-böckerna kan 

läraren lägga fram Dracula eller Romeo och Julia; om flera läser äventyrsfantasy kan det istället bli 

lättare att möta med klassiska sagor, episka verk och medeltida litteratur som följer samma mönster.  

  Om man ser till de elever som väljer att läsa fördjupningskursen i litteratur, så har läraren 

uppfattat att det framför allt är elever som har läst mycket tidigare, men kanske inte under 

gymnasietiden. Dessa elever är lättare att få att läsa ”vuxenlitteratur”, ibland till och med 

Nobelpristagare. I den kursen och med de eleverna som väljer den upplevde läraren att det var 
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lättare att hitta ett gränsland mellan det eleverna läser på fritiden och den mer avancerade 

litteraturen, genom att välja lättare vuxenböcker till att börja med.  

  Skillnaden på elevgruppen som bara läser den obligatoriska Svenska 1 och de som väljer 

Svenska 2 tyckte läraren dock var marginell, och att det framför allt är ovana läsare som hen måste 

”hitta andra sätt att läsa på” med och att deras litterära referensramar är väldigt smala. Det brukar 

vara något fler elever som ”lyckas”, lite mindre grupper och inte lika stökigt som på de 

obligatoriska kurserna. Klassrumsarbetet om skönlitteratur består framför allt i att läsa utdrag, och 

sedan problematisera och diskutera utifrån frågor som läraren ställer. Läraren kallar film för 

”elevernas medium”, och har uppmärksammat att det är lättare för dem att ta till sig berättelser 

genom film. Ibland lägger läraren upp litteraturarbete så att klassen först får se en film, och sedan 

läsa utdrag ur verket som filmen är baserad på, eller ur verk som är från tiden som filmen utspelar 

sig i. Arbetet blir dock ofta problematiskt, då många av eleverna enligt läraren har svårt att skilja på 

fakta och fiktion och läser texter som återberättelser av verkliga händelser. ”De har inte koll på att 

medeltida litteratur och Tolkien inte är skrivna samtidigt... De tror att det har hänt, för att det är så 

väldigt likt medeltiden” säger läraren, och säger senare att ”man måste problematisera vad som 

händer när man väljer att skriva om världar som är så otroligt lika verkligheten... Faktaläsning är 

enklare”.  

  Läraren berättar också att hen försöker att använda sig av andra medietyper för att ”komma 

runt” problemet med ovana läsare, och tar till klassiker omgjorda till seriealbum och grafiska 

noveller. Det blir som ett steg mellan roman och film, och ett sätt att möta eleverna. Både det här 

och filmer blir ett sätt att ge eleverna händelserna, upplägget och historien först, för att göra det lite 

lättare att titta på språket eller annat i den skrivna versionen. Det verkar göra det lättare för eleverna 

att komma in i verken och kunna diskutera dem. ”Jag tror att man måste göra någon slags 

kompromiss mellan sig själv och sina elever” säger hen och förklarar att eleverna måste utmanas, 

men att det blir antingen genom formen eller genom innehållet. Om innehållet inte är så tungt att ta 

till sig, kan det bli lättare att ta sig förbi svårigheter i formen.  

  Ytterligare ett sätt som läraren använder sig av för att göra det enklare för eleverna är att välja 

ett ämne eller tema som hen tror intresserar dem, som identitetsskapande, kärlek, sex, olika yrken, 

och försöka styra in dem på litteratur om det de gillar och tänker mycket på. Ofta får eleverna välja 

bok själva när de ska läsa ett helt verk, eftersom det är svårt att hitta något som ska passa alla, men 

lättare att låta dem välja utifrån särskilda kriterier som hur lång boken ska vara. Anpassningarna 

kan göra motståndet mot läsningen mindre; ”ibland faller polletten ner”; eleverna får en 

uppenbarelse om vad läsning är och kan vara. Det blir ett lyckat möte mellan eleverna och 

kursinnehållet.  

  Läraren resonerade fram och tillbaka om vad hen vill att eleverna ska få ut av kurserna, och 
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kom till slut fram till att ”i skolan ska man nog egentligen läsa för att bildas”, men att ”däremot för 

sin egen del ska man nog läsa för att utvecklas, och ja… underhållas”. Läraren ser alltså två olika 

syften med läsning i skolan och läsning utanför skolan. Hen tolkar elevernas fritidsläsning framför 

allt som sätt att ”stänga av hjärnan” och drömma sig bort, oavsett om det gäller skönlitteratur, eller 

att bläddra i olika facktidningar, men ser det problematiskt att så få av eleverna tar steget över till 

vuxenlitteraturen.  

 

6.5 Sammanfattning av resultat  

Elevintervjuerna och enkäterna de fått fylla i visar spridning i läsvanor och läsfrekvens. I den första 

elevgruppen stod dock en elev ut med att läsa ofta och dessutom i flera olika texttyper. 

Anledningarna till att läsa var framför allt att komma bort, att tänka på något annat – vilket för vissa 

också var en anledning att inte läsa eftersom det är förknippat med skolan. Både eleverna som 

gillade och de som inte gillade att läsa var nöjda med läraren, hens bemötande och sätt att förklara. 

De var å andra sidan missnöjda med kurserna, eftersom de hade så lite att göra och uppgifterna var 

för lätta. Läraren förklarade att elevernas ovana gör att de i arbetet med litteratur får jobba med 

antingen form eller innehåll, inte båda, men eleverna efterfrågade mer variation och större 

utmaningar.  

  Läraren har jobbat länge på skolan och kände att hen ”lärt sig” elevgruppen. Den klara 

uppfattningen var att de flesta inte läser alls, men att många ändå läser mer än de själva tror. Hen 

försöker fånga upp elevernas tidigare kunskaper, till exempel böcker de berättar att de läst, genom 

att utmana med mer välkända verk genom att visa gemensamma drag eller gemensamma teman. 

Läraren uttryckte också att den enskilda läsningen är viktigt, eftersom ett eget val av bok kanske 

kan göra att några elever ”fastnar” för läsning trots motstånd. Det stämmer till viss del med vad 

eleverna uttryckte. De hade svårt att komma ihåg hur de arbetat med gemensam läsning och 

litteratur, men att den enskilda läsningen var positiv eftersom de då kunde välja böcker som de var 

intresserade av.  

  Det var ingen av eleverna som kände till kursens mål eller kunskapskrav, och deras främsta 

intresse med kursen var att få behörighet till eventuella högre studier. Läraren resonerade inte om 

kursplanerna, men förklarade dock sin syn på läsning som att det är något annorlunda att läsa i eller 

för skolan, jämfört med att läsa hemma eller på fritiden. I diskussionen presenterar jag mina tankar 

utifrån resultatet, och hur det kan jämföras med den tidigare forskningen.  
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7. Diskussion  

Syftet med undersökningen var att se hur en lärare kan möta och använda sig av elevers litterära 

repertoarer i de icke-obligatoriska kurserna och hur eleverna uppfattar dem. I följande kapitel ställs 

resultatet i jämförelse med den tidigare forskningen utifrån de fyra frågeställningarna.  

 

7.1 Vad eleverna på det yrkesförberedande gymnasiet läser på fritiden  

Ericsson, Linell och Molloy (1988) menade att elever på yrkesförberedande gymnasier avvisar 

läsning av och undervisning om litteratur; att de inte läser alls eller för lätt litteratur. Persson (2005) 

visade att elevgruppen förvisso läser mindre än elever på studieförberedande gymnasier och att 

kulturen på programmen inte främjar läsning, men att de inte var lika negativa som den tidigare 

studien (Ericsson, Linell och Molloy 1988) kommit fram till. Perssons (2005) elever var mestadels 

nöjda med undervisningen men tyckte ändå att läsning är svårt.  

  Resultatet från elevgrupperna som undersökts i den här studien visar på en stor spridning i 

elevernas läsintresse. Vid båda tillfällen fanns elever som uttryckte starkt läsintresse och angav att 

de läste ofta, elever som inte uttryckte något läsintresse alls, liksom de som placerade sig på mitten. 

Om enkätresultatet jämförs med Persson (2005) så framgår vissa skillnader: fler elever i den här 

undersökningen anger att de läser för nöjes skull ofta (26,5% jämfört med 6% om ”varje dag” och 

”varje vecka” räknas som ofta, och romaner, noveller, dikter, ungdomsböcker, låttexter, bloggar och 

serier räknas som nöjesläsning); färre elever angav att de aldrig läser för nöjes skull (24% jämfört 

med 36%).  

  Elevernas resonemang om sin och sina klasskamraters läsning går att koppla ihop med 

Appleyards (1994) teorier om de olika läsarroller vi utvecklar. Flera av dem förklarade att de läst 

tidigare, men inte fortsatt när de blev äldre. Betyder det att deras läsutveckling kan tänkas ha 

avstannat vid till exempel den andra läsarrollen, hjälte- och hjältinneläsning, eller tredje läsarrollen, 

den tänkande läsare? Som Skolverkets rapport (2007) visar, har litteraturundervisningen under 

elevgruppens skolgång dels sett olika ut och dels gett olika resultat. Det kan å ena sidan innebära att 

elevernas olika förutsättningar inför och utanför skolan fått stor betydelse för hur pass ”goda läsare” 

de blivit, å andra sidan kan vissa haft stor hjälp av undervisningen medan andra inte haft det. Om en 

elev då slutar att fritidsläsa i högstadiet, kommer kanske inte svenskämnet att räcka till för att ta den 

eleven vidare och utveckla nya läsarroller eller nya sätt att läsa. Det uppstår ett glapp som kan 

tänkas bli allt svårare för eleven och läraren att överbrygga ju längre tid som går. Detta sker kanske 

trots att eleven, som flera i den här undersökningen, säger sig gilla att läsa när den väl kommit in i 

verket.  

  Som favoritlitteratur lyftes främst verklighetsbaserade böcker och fantasy, vilka kan tyckas 
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vara helt motstridiga svar. Många ville också följa samma karaktärer (i serier, bokserier eller annat) 

över lång tid. Det här går att relatera till Appleyards (1994) tredje läsarroll, den tänkande läsaren, 

som vill kunna hitta någon att identifiera sig med och använda läsningen som ett sätt att lära sig om 

olika problem som kan uppstå i vardagen, särskilt genom realistiska skildringar. Ingen av eleverna 

uttryckte attityder som stämmer överens med Appleyards (1994) fjärde läsarroll (tolkande och 

kritisk). Däremot lyftes resonemang som stämmer med den femte läsarollen: den pragmatiska 

läsaren som läser olika typer av texter för olika syften vid olika tid. Det här går även att koppla ihop 

med teorierna om olika typer av läsning, där de flesta elever uttryckte att ”koppla bort verkligheten” 

och ”göra något annat” som främsta syfte med läsning. Det är alltså framför allt den estetiska, 

uppslukande läsningen (Persson 2015) som de elever som ägnar, eller ägnat, sig åt läsning använder 

sig av, även om enstaka elever lyfte skäl som förbättrat språk och ökad kunskap. Ändå var det flera 

elever som inte sa sig uppskatta läsning och som inte verkade ha erfarenhet av eller kunskap om hur 

ett verk kan vara just uppslukande, vilket även Persson (2015) ser som ett potentiellt problem.  

  Har det skett en förändring under senaste 20–30 åren, vad gäller elevers läsvanor? Vad kan 

det i så fall ha att göra med? Eventuellt kan det vara så att elevgruppen inte är lika homogen längre: 

att elever från olika bakgrunder söker sig till yrkesförberedande linjer i större utsträckning idag. De 

som deltagit i den här undersökningen har läst Naturbruksprogrammet; kanske skiljer sig resultatet 

från tidigare studier på grund av urvalet och antalet deltagare. Det är lätt att tänka sig att de som 

ställer upp på att delta i en så pass liten undersökning som den här å ena sidan är de som reflekterar 

kring ämnet av intresse och uppskattning eller å andra sidan de som funderar på ämnet på grund av 

ogillande och missnöje. Det kan ha varit några som deltog för att komma ifrån lektionen och göra 

något spännande eller de som längtat efter att få prata om de här frågorna.  

  Det är också möjligt att den ”icke-läsande kultur” som Persson (2005) resonerar om 

gradvis är på väg bort, i takt med att läsningen utökas till fler arenor och gränser suddas ut. I den 

här studien och i datainsamlingen har begreppen ”läsning” och ”litteratur” inte specificerats noga; 

alla deltagare kan ha olika uppfattning om vad det innebär, liksom jag själv i mina frågor, 

sammanställningar och analysförsök. Senare i diskussionen återkommer frågan om vad läsning i 

skolan är och kan tänkas bli eller vara. En sista tanke om just de här elevernas läsning och de 

tidigare forskningsresultaten på temat, är att det vore intressant att göra en likadan undersökning på 

ett studieförberedande gymnasium idag, för att se om den förskjutning som verkar visa sig i den här 

undersökningen även stämmer där – och åt vilket håll går det i så fall? Mehrstam (2015) menade att 

olika typer av läsning tidigare kopplats ihop med olika samhällsklasser, vilket går att relatera även 

till att olika gymnasieprogram kan tänkas vara vikta till olika samhällsklasser, eller åtminstone olika 

grupper.  
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7.2 Elevernas förväntningar och perspektiv  

Resultatet gällande elevernas förväntningar kan sammanfattas med ett citat från en av dem: ”man 

får det som kommer”. Trots att åtminstone eleverna vid det andra tillfället fått information om 

kursen så var deras intresse för den främst baserat på att betyg från kursen skulle vara bra att ha om 

de i framtiden vill utbilda sig.  

  De hade mer att säga om sina erfarenheter hittills av Svenska A eller Svenska 1, Svenska B 

och de nuvarande kurserna Svenska 2 och Litteratur och litteraturvetenskap. Både eleverna som var 

bland de första att läsa Svenska 2 och de som läste den nu, ett par år efter dess implementering, 

tyckte att kursen hade lite innehåll, att de inte jobbat så mycket, och verkade inte ha klart för sig vad 

som var målen eller kraven för kursen. Vad kan det här bero på? Var de inte insatta i kursplanerna, 

eller var det faktiskt så att arbetet på kursen inte var tillräckligt? Av de två alternativen är det svårt 

att resonera om vilket som är värst, men det går ändå att dra en parallell till Appleyard (1994): 

läraren kanske helt enkelt har haft för låga förväntningar på elevgruppen och därmed gjort ett alltför 

enkelt upplägg. Den tanken kan uppfattas som att jag misstror läraren och hens didaktiska val, men 

den blir ändå påträngande när både de elever som gillar och de som ogillar läsning och svenskämnet 

säger att de har för lite och för lätta uppgifter att göra. 

  Ingen av eleverna kunde minnas hur de arbetat med gemensam läsning under det 

föregående skolåret; vad är då lärarens tänkta mål med läsningen? Hur har de arbetat? Är 

litteraturarbetet, som några elever beskriver det, baserat på att svara på frågor utan att analysera och 

reflektera? Då går klasserna, och såklart också läraren, miste om det sociokulturella och didaktiska 

lärande som Molloy (2007) lyfter, liksom Öhman (2015) som menar att vi i skolan måste träda in i 

verk och låta dem uppsluka oss, och sedan analysera och reflektera kring dem.  

  En aspekt av svenskämnet som vissa av eleverna lyfte som positiv var dock den enskilda 

läsningen, där de själva fick välja verk. Skolverkets rapport (2007) tar upp att det kan innebära att 

eleverna får anpassa sin läsning till egna intressen, tyvärr dock på bekostnad av att det blir ett arbete 

som kan bli avskilt från svenskämnet utöver att vara enskilt – det får ingen förankring i lektioner 

eller det övriga kursinnehållet. En elev kände sig besvärad av det efferenta syftet med läsningen – 

det blir tråkigt när boken ska analyseras och redovisas – medan några andra elever hade problem 

även med den estetiska biten. Som Molloy (2007) skriver har olika elever olika erfarenheter och 

kunskaper med sig om estetiska och efferenta diskurser, men hur ska lärare agera om vissa elever 

inte har tillgång till någon av dem? Eller handlar det mer om att medvetandegöra eleverna om olika 

steg eller processer i läsningen, för att på så sätt minska deras motstånd? Många elever efterfrågade 

just analys, men enligt Öhman (2015) bör vi först ägna oss åt estetisk läsning. Elevgruppen kan 
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verka homogen, men enskilda elever från både de läsande och de icke-läsande grupperna uttryckte 

att de har svårigheter med olika saker, och önskar sig mer av andra. Erfarenheter och åsikter gick 

alltså isär, man var i jämförelse med den gemensamma läsningen inte alls lika negativa. Det som 

efterfrågades var olika svårighetsgrader, även om eleverna fortsatt önskade sig olika arbetssätt 

under lektionerna och var nöjda med lärarens bemötande och engagemang. Lärarens tankar om 

elevernas läsning redogörs för i nästa avsnitt.   

 

7.3 Lärarens insikt i elevernas textvärldar 

En första punkt att stanna vid i lärarens resonemang är att de som gillar att läsa är de som söker 

fördjupningskursen Litteratur (och litteraturvetenskap). Men vid det senare undersökningstillfället 

hade ingen sökt den kursen. Har då elevgruppens läsintresse minskat? Snarare tvärtom, om de två 

grupperna ställs emot varandra, samt mot Persson (2005) och Ericsson, Linell och Molloy (1988). 

Kanske har det med de nya kursplanerna att göra; i Gy11 har kursen utökats till att bli 100p 

(tidigare 50p), vilket kan göra att den väljs bort för att ge mer utrymme för andra kurser. Det kan 

också ha att göra med att litteraturen har en större roll i kursen Svenska 2 än den tidigare Svenska 

B, så att även de som är intresserade av litteratur är ”nöjda” efter den kursen.  

  Läraren menar att eleverna på skolan (där hen jobbat länge) inte är intresserade av läsning, 

inte ”kan” läsa. Det stämmer överens med Ericsson, Linell och Molloys (1988) resultat, men läraren 

för inga resonemang runt utveckling över tid så som Persson (2005), och uppfattningarna verkar 

inte överensstämma helt med resultatet från den här undersökningen heller. Talet om elevernas 

läsning går att koppla ihop med Appleyards (1994) andra och tredje roller – goda och onda 

karaktärer, ”samma bok med olika omslag”, realistiska problem och verklighetsskildringar. Just att 

de gillar verklighetsbaserade böcker, och har svårt att skilja fakta från fiktion uttalade läraren som 

signifikant för de elever som ändå läser böcker. Visserligen talade flera av eleverna om sådant som 

går att relatera till den rollen, men kanske gör läraren en alltför stor generalisering, och hade 

framför allt för låga förväntningar på sina elever.  

  Kanske blir lärare lurade av ett första intryck, som när läraren i den här undersökningen 

läser elevernas brev, alltså av den spontana bild som eleverna visar upp. Men det är nog värt att 

reflektera över vad som ligger bakom den bilden. Varför säger den här eleven att hen inte gillar att 

läsa? Vad är det med läsningen hen inte gillar?  Hur tänker hen om läsning? På vilket sätt verkar 

fantasy locka den här eleven? Ändå verkade det som att lärarens raka och tydliga svar luckrades 

upp lite under resonemangets gång. Hen sa till exempel att eleverna läser mer än vad de själva tror. 

Kanske är det så att lärarens bild håller på att utmanas, eller så orsakade intervjusituationen att hen 

ville ge tydliga svar trots att de egna resonemangen och uppfattningarna eventuellt var mer flytande. 
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Enligt mina upplevelser av intervjuerna med eleverna så var de lite mer utmanande frågorna det 

som fick dem att själva tänka till om sin läsning, både bland de som svarade ungefär ”nej, det är inte 

för mig” och de som svarade ”jag älskar att läsa”. Ett gemensamt utforskande av inte bara vad utan 

också frågor som hur, när, varför tror jag kan gynna både lärarnas och elevernas insikter, och bli ett 

sätt att möta dem, liknande det Skolverket (2007) påpekar om att lärare måste öka sitt kunnande om 

ungdomslitteratur. Mer om hur just den här läraren gör tas upp i nästa avsnitt.  

 

7.4 Hur läraren gick tillväga för att möta eleverna  

Läraren menar att hen drar stor nytta av elevernas tidigare kunskaper och läserfarenheter, och gav 

exempel som att läsa texter på samma tema. Det här verkade eleverna inte ha märkt av. Är det på 

grund av att stegen ändå blir för stora, att lärarens förväntningar och uppfattningar inte stämmer 

med elevernas erfarenheter, eller något annat? Har det något att göra med att de sällan läser hela 

texter, utan bara utdrag och avsnitt? Molloy (2007) menar att lärarens pedagogik kan leda till 

antingen ett möte eller en krock med elevernas litterära repertoar, men när jag reflekterar över 

resultatet i undersökningen och den tidigare forskningen undrar jag om läraren kanske försöker 

undvika en krock så mycket att hen också missar mötet. Jag förklarar mina tankegångar nedan.  

  Under intervjun hänvisade läraren inte till vare sig de gamla eller nya kursplanerna. 

Lärarens uppfattning om varför och vad vi ska läsa i svenskan var att det är för att bildas, medan 

läsning på fritiden är för att roa sig. Svenskämnet ska vara ett sätt för eleverna att ta sig över till 

vuxenlitteraturen, och det är lätt att tänka sig att läraren då syftar på att komma ifrån ”samma bok 

med olika omslag”. I kursplanerna används aldrig ordet ”bildning”, däremot syften som att lära om 

sig själva och andra samt vara en kunskapskälla till olika tider, kulturer och samhällen (Lpf94) 

vilket väl kan tänkas vara relaterande. Dock uttrycks i Lpf94 även att litteraturen ska stärka 

individens identitet och kulturella utveckling. Men hur är kopplingen till den nya kursplanen, som 

läraren just borde ha studerat och satt sig in i vid tiden för studien? I Gy11 anges att eleverna ska 

lära sig läsa och arbeta med skönlitteratur, vilket stämmer med lärarens tankar. Även här lyfts 

syften som kan tänkas betyda bildning, men också personlig utveckling och att få koppla litteraturen 

till egna intressen och erfarenheter. Kunskapskraven för betyget E är dock helt relaterat till bildning 

och analysförmåga. Kanske är det så att läraren tänker att betyget är det viktigaste som kursen kan 

ge eleverna, snarare än de andra syften som presenteras i kursplanen.  

  Läraren i den här studien förbereder och väljer frågor som eleverna ska svara på, antingen 

gällande språk eller innehåll i texterna, men enligt eleverna är de grunda. Dessutom verkar eleverna 

ha svårt att minnas vad de läst och diskuterat. Möjligtvis har de frågor som läraren ställer att göra 

med hens uppfattning om vad eleverna kan klara av, på liknande sätt som Appleyard (1994) ser 
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olika steg i läsutvecklingen. Problemet är dock att frågorna inte blir svårare, och därmed inte ställer 

högre krav på eleverna. För att eleverna ska kunna ta sig till exempelvis Applyeards femte roll – 

den pragmatiske läsaren med olika sätt att läsa – krävs avancemang i både förväntningar, material 

och frågor. Med tanke på det förtroende och den uppskattning som eleverna visar gentemot läraren 

och hens förmåga att förklara, kanske steget inte är så stort, och eleverna inte så motvilliga, som 

läraren tror.  

  Film togs upp av både elever och läraren, som ett sätt att komma in i olika texter och skapa 

förförståelse inför läsningen, liksom till exempel seriealbum och grafiska noveller. Film som 

elevernas medium knyter an till Perssons (2007) analys om en förlegad mediebild i kursplanerna. 

Om ett vidgat textbegrepp får större värde, kan det möjligtvis tänkas hjälpa de elever som inte är 

vana vid skriven text. Läraren menade dock att det här inte hjälper eleverna att skilja fakta från 

fiktion, och om det är tanken så måste kanske valet problematiseras mer. Läsning i betydelsen 

avkodning är inget kunskapskrav, utan den förmågan kan tänkas vara underförstådd – elever på 

gymnasiet ska kunna läsa med flyt. Då kan tanken att exempelvis film ska fungera som något av de 

”andra medier” som lyfts i Gy11 tillsammans med skönlitteratur inte ligga alltför långt bort.  

  En filmatisering eller grafisk novell som analyseras och diskuteras kanske kan ge lika goda 

insikter i innehåll, bärande tankar och idéströmningar som ett textutdrag, om det är lättare för 

eleverna att ta till sig det mediet. Men om syftet är att ”värma upp” inför läsningen av ett utdrag 

som sedan behandlas kort, kanske överföringen av förståelse inte fungerar. Det blir som små 

fragment som inte kopplas ihop tydligt, och eleverna kan ha svårt att greppa och knyta ihop dem. 

Med det menar jag inte nödvändigtvis att film ska fungera som en ersättning för skönlitteratur. 

Lärare måste (precis som alltid) tänka över de didaktiska valen, så att sammanhanget och 

intertextualiteten blir tydligare för eleverna, istället för att vara till exempel en film och en text var 

för sig. Särskilt om det uppstår problem som den här läraren upplever, där olika medier kanske 

snarare blir ett ytterligare moment (om än roligt) som inte hjälper eleverna framåt. Det är också 

relevant att fundera över en tanke som relaterar till Öhmans (2015) resonemang om dagens 

informationsflöde och medier: att det går snabbt att ta sig igenom ett verk, betyder inte 

nödvändigtvis att vi utvecklas och låter våra tankar växa.  

  Det går också att resonera om film kontra skriven text utifrån vad en elev sa om att när den 

läser, blir det som en film i huvudet, och vad en annan sa om att den slipper tänka när den ser på 

film. Ingen lärare skulle välja att visa en film för att eleverna inte ska tänka, för hur ska de då 

utveckla sina kunskaper? Ändå tror jag att många känner igen att elever kan bli glada att de får se 

på film i skolan ibland och vila lite. Men, förutom att det blir en vilsam stund så kan det alltså också 

innebära att eleverna går miste om ett tillfälle att lära känna de delar av läsningen som kan fungera 

på liknande sätt. Om de får träna på att uppleva att läsningen kan vara spännande, härlig och 
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avslappnande som en film, gör vi dem nog inte en tjänst genom att visa det som de annars skulle 

bygga upp själva i mötet med en skriven text. Det kräver såklart träning, och kommer för vissa 

elever ta väldigt lång tid. Kanske kan diskussioner hjälpa till även här, så att deras klasskamrater 

kan hjälpa dem att starta tankarna runt texten innan de får upp vanan.  

  Graeske (2015) menar att läromedlen som är utformade efter Gy11 har en förlegad 

mediesyn. Läraren i den här studien använde inget läromedel som utgångspunkt för planering och 

innehåll i kursen. Istället kopierade hen upp valda delar från olika böcker, läromedel och antologier 

för att bygga upp olika teman som behandlas under kurserna. Trots att de inte har ett läromedel så 

blir då upplägget ändå samma som i de olika läromedel för yrkesförberedande gymnasium som 

både Graeske (2015) och Öhman (2015) analyserat: litteratur som grund för andra samtal och litet 

eller inget utrymme för analys. Det kan ses positivt att inte förlita sig på ett läromedel, och att 

istället blanda in olika typer av medier i undervisningen. Fortfarande krävs dock förmågan att lära 

eleverna olika strategier för att lära sig av och om det de läser, oavsett medium.  

  Här kommer även frågan om hela verk kontra utdrag in. Kanske är utdragen för korta för 

att eleverna ska ha chans att sätta sig in i dem, oavsett vad frågorna de ska svara på är, eller vad de 

ska lära sig. De får helt enkelt inte tillräckligt med tillfällen att utveckla strategier och läsförståelse, 

vilket Öhman (2015) och Persson (2007) tar upp som ett problem. De tankar som väcks under 

läsningen kräver att texten avslutas. Kanske behöver eleverna som den här läraren möter, särskilt de 

med mindre läserfarenhet, så som Persson (2005) menar, mer uppmuntran, struktur och kontinuerlig 

uppföljning av sin läsning. För att det ska fungera behöver läsningen antagligen ta längre tid, och 

det blir lämpligt med hela verk som behandlas mer utförligt. Öhman (2015) poängterade också att 

först efter en etablerad förståelse för handling och intrig i ett verk, kan eleverna analysera språk och 

form. Det här går alltså emot lärarens uppfattning om att antingen form eller innehåll får utrymme 

att behandlas i bearbetningen av ett verk. Som Öhman (2015) resonerar kan bearbetningen av 

innehållet stärka förståelsen för och arbetet med att analysera texten. De två sätten att arbeta stärker 

varandra, vilken skulle kunna formuleras som att en väl bearbetad grund ger större chans att komma 

djupare i nästa steg, vid nästa tillfälle eller i nästa text. Återigen kommer jag alltså tillbaka till att 

låta litteraturarbetet ta tid för att se vilka resultat det kan åstadkomma, samt att inte underskatta 

elevernas kunskaper eller intresse för att arbeta med litteratur.  

  Det mest lyckade mötet mellan elever och läsning verkar enligt läraren vara när de får välja 

bok och läsa själva, vilket flera av eleverna verkar instämma i. Att låta eleverna välja själva är ett 

sätt att komma runt problemet som Skolverket (2007) tar upp med att lärarens erfarenheter och 

intressen avgör litteratur, liksom Perssons (2007) tankar om att göra läsningen mindre skrämmande. 

Å andra sidan verkar det ofta bli så att den egna läsningen till stor del blir avskilt från kursen och 

avslutas med att svara på frågor (eventuellt redovisa), och inte diskussioner som bidrar till 
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gemensamt lärande och utveckling av tankar. Det verkar som att syftet med den egna läsningen är 

att träna på att läsa, i enlighet med ett funktionellt perspektiv (Öhman 2015). De förmågor som 

presenteras i kursplanen verkar dock ligga närmare ett socialkritiskt perspektiv, så som Öhman 

(2015) presenterar det, och inriktade på det som Persson (2007) kallar för kreativ läsning, som 

ligger till grund för diskussioner.  

  Det är också intressant att fundera över det didaktiska valet att låta eleverna välja böcker 

efter eget intresse, och hoppas på att det kan leda till vidare läsning. Jag tänker mig att en elev som 

är ovan att läsa, eller har starkt ointresse, kan behöva mer stöttning i att faktiskt hitta en bok som 

den kan tänkas gilla. Men dessutom ska ju kursen ta eleven längre än till det den redan kan och vet 

om. Möjligtvis är steget mindre för en elev som är van att läsa, att våga prova en ny genre eller ett 

nytt tema, men det går inte att ta för givet. Ett av svenskämnets syften är att eleverna ska kunna 

sätta sig in i andras livsvillkor och perspektiv, och frågan är om de själva väljer böcker som kan 

utmana dem på så sätt, om inte läraren eller till exempel en stöttande bibliotekarie är engagerad i 

deras val. En bok som utmanar och kanske känns lite ”svår” kanske också kan erbjuda fler tillfällen 

att stanna upp och reflektera, faktiskt tänka efter vad som händer i boken eller vad dess möjliga 

budskap är, kanske väcka en önskan om att analysera, diskutera och tränga djupare in i en fråga än 

något som stämmer helt överens med egna tankar gör.  

 Läraren menade att svenskämnet bland annat ska ge elever med lite smalare referensramar 

andra sätt att läsa på, vilket relaterar till Molloys (2007) tankar om att olika sätt att läsa, med olika 

språkbruk, måste få plats i ämnet så att alla elever kan lära sig att använda dem. Eleverna menade 

dock att även de som ”redan kan” måste få lära sig och utvecklas, och att alla måste få svårare 

utmaningar. Även här går det återigen att knyta an till Appleyards (1994) olika läsarroller, men 

också till det Molloy (2007) lyfter om sociokulturellt lärande. På vilka sätt kan läraren skapa 

situationer där eleverna får lära av varandra? Som hen nämner finns det elever med skilda 

erfarenheter av läsning, både fakta och fiktion, så ett tänkbart sätt att utmana eleverna mer kan vara 

att använda dem som resurser för varandra. Att fler än läraren får ställa frågor bidrar också till ett 

mer demokratiskt klassrum.  

  I bearbetningen av texter och andra medier menar Molloy (2007) också att det är viktigt att 

det inte är läraren som bestämmer vad som ska behandlas, vilket var fallet i den här 

undersökningen. Det kan också ha varit ett hinder för lärarens uppfattningar om elevernas förståelse 

av lästa texter, i och med att det bli mindre eller färre möjligheter för eleverna att visa hur de själva 

resonerar. Att låta eleverna vidareutveckla med egna frågor och samtala med varandra skulle kunna 

bidra till ett lärande för både dem och läraren. Det kan gälla dels den naiva, upplevelseinriktade 

läsningen, och dels den kritiska läsningen (Öhman 2015). På det sättet kanske 

litteraturundervisningen kan bli meningsfull för eleverna.  
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  Med tanke på lärarens uppfattning om deras läsning och resonemang om ämnets syfte 

tolkar jag det som att det viktigaste på kursen blir att ta ut särskilda fakta och svara på frågorna som 

läraren bestämt för att på så sätt ta sig närmare kunskapskraven. Perssons (2007) tankar om att de 

frivilliga svenskkurserna är mindre tillgängliga för vissa elever och program, på grund av att 

svårighetsgraden ökar så mycket, verkar stämma med lärarens tankar, när det blir så stort fokus på 

att hitta information i texterna istället för att analysera och diskutera. Å andra sidan verkar det här 

inte skapa utrymme för eleverna att koppla litteratur till samhället och idéströmningar, kanske för 

att diskussionerna inte får ta plats och utvecklas från elevernas frågor och tankar. Hur skulle läraren 

istället kunna gå till väga för att eleverna ska känna att läsningen i skolan är givande? Ett sätt att 

följa upp det kan till exempel vara att se vad de minns av det de läst. Kanske kan Öhmans (2015) 

tankar om att först sätta sig in i ett verks intrig, för att sedan analysera det utifrån ett mer 

litteraturvetenskaplig perspektiv, kombinerat med Molloys (2007) syn på samtal vara ett steg. Det 

kan tänkas ta mycket tid, men om nu eleverna tycker att det i dagsläget görs för lite så kan det 

knappast vara ett problem att göra mer! Det här kräver dock att lärare problematiserar sin syn på 

både eleverna, på ämnet och sin egen undervisning. Ämnet utvecklas hela tiden, liksom lärare som 

fortsätter att ställa didaktiska frågor.  

 

8. Avslutning   

I den här undersökningen har jag försökt sätta mig in i hur arbetet med skönlitteratur på ett 

yrkesförberedande gymnasium kan se ut, med utgångspunkt i hur en lärare använder sig av och 

försöker möta elevernas litterära repertoarer och elevernas utsagor om hur de uppfattar det.  

 Elevperspektivet i undersökningen är såklart styrt av vilka elever som deltog. Många 

elever ville delta vid det andra tillfället, men eftersom jag ville ha lika många deltagare som vid 

första tillfället inträffade en snabb, elevstyrd urvalsprocess. Om andra elever valts ut, av dem själva 

eller av mig, kan resultatet ha blivit ett helt annat. Det är ändå intressant att se att trots en större 

spridning i läsvanor vid det andra tillfället, hade de samma uppfattningar om kursen som vid det 

andra tillfället. För undersökningens skull var det också tråkigt att ingen elev läste 

fördjupningskursen vid det andra tillfället, då den utökats till att bli 100p. Enligt min egen 

uppfattning har dock elevdeltagarnas resonemang gett några av de mest intressanta vinklarna i den 

här undersökningen, i och med att de både bekräftar och utmanar lärarens utsagor.  

  I förväg tänkte jag att de tre åren som gått från den första datainsamlingen till den andra 

skulle innebära stora skillnader i elevutsagorna gällande kurserna, eftersom läraren då haft gott om 

tid på sig att sätta sig in i och utveckla sin undervisning i enlighet med den nya kursplanen. När de 

nya eleverna till övervägande del reflekterade om samma problem som de gamla blev jag därmed 
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förvånad. Den till synes avsaknade utvecklingen trots tiden som gått emellan kan tyda på det som 

Molloy (2007) menar med att vi lärare till stor del är formade av vår bakgrund. I förlängningen 

kanske det kan betyda att nya styrdokument inte innebär ett nytt sätt att undervisa för att nå de nya 

målen eller nya planeringar av kurserna. Det perspektivet hade jag inte fått om undersökningen 

baserades på enbart den nya insamlingen. Om det var möjligt hade jag gärna gjort ytterligare en 

lärarintervju för att se hur hen själv har uppfattat förändringen i och med den nya kursplanen. 

Lärarens utsagor under intervjun är ju såklart också baserade på mina frågeställningar, där jag inte 

hade någon formulering om kursplanen förutom en fråga om målen. Med andra frågeställningar 

kanske hen hade funderat mer kring förankringen i styrdokumenten och vad det spelar för roll för 

kursplanering och undervisning.  

  Jag tror utifrån både lärarens och elevernas utsagor att läraren i sin ambition att möta 

eleverna ger dem för lätta uppgifter och ett kursupplägg som är urvattnat, helt enkelt baserat på för 

låga förväntningar och därmed en tanke om att ge dem uppgifter som de kan klara av, utan att 

fundera på hur elevernas helhetsbild och förståelse blir. Uppfattningen om elevernas läsning och 

eleverna som läsare är värd att omprövas, både för elevernas och lärarnas skull. Flera av forskarna 

tar upp betydelsen av att läsa både för upplevelsen och för kunskapsutvecklingens skull även i 

gymnasiet, gärna kombinerat. Att begränsa och förenkla litteraturundervisningen på 

yrkesförberedande gymnasium verkar förstärka tankarna om att litteratur är till för högre 

samhällsklasser och personer med högre utbildning, snarare än att minska den klyftan.  

  Med förankring i kursplanerna (både syfte och kunskapskrav) och i flera didaktiska och 

problematiserande frågor tror jag att skönlitteratur kan fungera både bildande och 

personlighetsutvecklande på yrkesförberedande gymnasium, så att det blir givande för eleverna 

oavsett vad eller hur mycket de läser på fritiden. Dessutom ser jag det utifrån kursplanerna 

nödvändigt att jobba med innehåll och budskap såväl som analys. Baserat på den tidigare 

forskningen och resultatet från den här undersökningen blir således min slutsats att lärare måste 

planera sin undervisning utifrån kursplanernas syfte, centrala innehåll och kunskapskrav, sätta sig in 

i elevernas repertoarer för att kunna förankra nya kunskaper och anpassa undervisningen, samt 

erbjuda eleverna kurser där de växelvis utvecklas som upplevande läsare och som kritiska läsare, 

vilket de kan komma att tjäna på både i skolan och utanför den. I en vidare undersökning skulle den 

kontinuerliga planeringen utifrån kursplanen i samverkan med elevernas förkunskaper och 

utveckling därmed vara givande att studera.  
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Bilaga 1. Intervjufrågor till läraren 

[Forskningsetik: materialet kommer enbart att användas i den här undersökningen, och lärarens 

personuppgifter kommer inte att ges ut till utomstående. Det är frivilligt att delta, och läraren kan 

när som helst avbryta eller välja att inte besvara en fråga.] 

[Förklarar vad jag menar med text – vidgat begrepp] 

 

Elevers fritidsläsning 

Hur upplever du din kännedom om elevernas textvärldar? 

Försöker du att ta reda på hur deras textvärldar ser ut? 

  Om ja – varför och på vilket/ vilka sätt? 

  Om nej – varför inte? 

Vad har du för uppfattning om vilken litterär bakgrund eleverna som väljer fördjupningskurser har? 

 

Om kurserna 

På vilket sätt anser du att elevernas textvärldar har betydelse? 

Försöker du att använda elevernas textvärldar i undervisningen? 

  Om ja – varför och på vilket/vilka sätt? 

  Om nej – varför inte?  

Hur upplever du att eleverna uppfyller målen (gällande litteratur)?  

Brukar du låta eleverna göra utvärderingar av kursen, och hur använder du dem i sådana fall? 

 

Möte eller krock 

Hur går du tillväga för att möta elevernas repertoar?  

Hur går du tillväga för att ta dem vidare?   



 

 

Bilaga 2. Intervjufrågor till eleverna  

[Forskningsetiskt: materialet kommer enbart att användas i den här undersökningen, och elevens 

personuppgifter kommer inte att ges ut till utomstående. Det är frivilligt att delta, och eleven kan 

när som helst avbryta eller välja att inte besvara en fråga. Påpekar också att deras lärare inte 

kommer få ta del av någonting de säger.] 

[Förklara vad jag menar med läsning – vidgat begrepp] 

 

Fritidsläsning 

Hur skulle du beskriva ditt intresse för att läsa och ta till dig text? 

  (hur känner du inför att läsa böcker, använda internet, se film…) 

Vad vill du få ut av din fritidsläsning? 

Hur skiljer sig syftena i de olika typerna av läsning?  

 

Läsning i skolan 

Hur upplevde du litteraturundervisningen i SV1 respektive SVB?  

Av vilken anledning valde du att läsa kursen/fördjupningskursen?  

Vilka förväntningar hade du inför kursen?  

  (vilken typ av texter trodde du att ni skulle läsa, vilket upplägg…) 

Vad är ditt mål med kursen? 

 

Möte eller krock  

På vilket sätt har du reagerat på de texter ni mött? 

Hur har du upplevt att läraren anpassar kursinnehållet för att möta er elever?  

  



 

 

Bilaga 3. Enkät till eleverna  

Den här enkäten syftar till att få en bred förståelse av elevers fritidsläsning, vilket kan vara till 

nytta för lärare på gymnasiet. Dina personuppgifter behandlas konfidentiellt, vilket betyder att 

de inte kommer lämnas ut till någon annan. Dina svar kommer enbart att användas i den här 

undersökningen.  

 

Intressant är inte bara läsning av romaner och annan skönlitteratur, utan även läsning av tidningar, 

internetsidor, filmer och annat. Fyll i så sanningsenligt du kan, men om det är någon fråga som du 

inte är bekväm med att svara på så hoppa över den. I och med att ditt deltagande är frivilligt, kan du 

när som helst avbryta, även efter att du lämnat in dina svar.  

 

Frågorna består av två delar. I den första ska du försöka ange hur ofta du utför den angivna 

aktiviteten genom att ringa in svaret. I den andra ombeds du ge exempel, och där får du gärna 

vara utförlig. Tänk på din fritid och de senaste sex månaderna när du svarar.  

 

1. Hur ofta läser du romaner, eller lyssnar på romaner på ljudbok? 

  Varje dag Varje vecka Varje månad Mer sällan Vet ej/aldrig 

Kan du ge exempel på roman eller genre som du läst på fritiden det senaste halvåret? 

__________________________________________________________________________ 

 

2. Hur ofta läser du noveller?  

   Varje dag Varje vecka Varje månad Mer sällan Vet ej/aldrig 

Kan du ge exempel på noveller eller novellämne som du läst på fritiden det senaste halvåret?  

__________________________________________________________________________ 

  

3. Hur ofta läser du dikter?  

   Varje dag Varje vecka Varje månad Mer sällan Vet ej/aldrig 

Kan du ge exempel på dikt, diktsamling eller liknande som du läst på fritiden det senaste 

halvåret?___________________________________________________________________ 

  



 

 

4. Hur ofta läser du ungdomsböcker, eller lyssnar på ungdomsböcker på ljudbok? 

   Varje dag Varje vecka Varje månad Mer sällan Vet ej/aldrig 

Kan du ge exempel på ungdomsbok som du läst på fritiden det senaste halvåret? 

__________________________________________________________________________ 

5. Hur ofta läser du låttexter på nätet eller i pappersform?  

   Varje dag Varje vecka Varje månad Mer sällan Vet ej/aldrig 

Kan du ge exempel på låt eller musikgenre som du läst text till på din fritid det senaste  

halvåret?___________________________________________________________________ 

 

6. Hur ofta läser du dagstidningar på nätet eller i pappersform? 

  Varje dag Varje vecka Varje månad Mer sällan Vet ej/aldrig 

Kan du ge exempel på dagstidning eller nyhetssida som du läst på fritiden det senaste  

halvåret?____________________________________________________________________ 

   

7. Hur ofta läser du veckotidningar, magasin, branschtidningar eller liknande? 

  Varje dag Varje vecka Varje månad Mer sällan Vet ej/aldrig 

Kan du ge exempel på tidning, magasin eller branschtidning som du läst på fritiden det senaste 

halvåret? ___________________________________________________________________ 

  

8. Hur ofta läser du bloggar? 

  Varje dag Varje vecka Varje månad Mer sällan Vet ej/aldrig 

Kan du ge exempel på blogg som du läst på fritiden det senaste halvåret? 

___________________________________________________________________________ 

   

9. Hur ofta läser du tecknade serier? 

  Varje dag Varje vecka Varje månad Mer sällan Vet ej/aldrig 

Kan du ge exempel på tecknad serie som du läst på fritiden det senaste halvåret?  

___________________________________________________________________________ 

   

10. Hur ofta ser du serier på TV? 

  Varje dag Varje vecka Varje månad Mer sällan Vet ej/aldrig 

Kan du ge exempel på TV-serie som du sett på fritiden det senaste halvåret?  



 

 

___________________________________________________________________________ 

   

11. Hur ofta ser du på film?  

  Varje dag Varje vecka Varje månad Mer sällan Vet ej/aldrig 

Kan du ge exempel på filmer eller genre som du sett på fritiden det senaste halvåret?  

___________________________________________________________________________ 

   

12. Hur ofta ser du på dokumentärer? 

  Varje dag Varje vecka Varje månad Mer sällan Vet ej/aldrig 

Kan du ge exempel på dokumentär som du sett på fritiden det senaste halvåret?  

___________________________________________________________________________ 

 

13. Hur ofta ser du på klipp eller korta filmer på internet eller i mobilen? 

  Varje dag Varje vecka Varje månad Mer sällan Vet ej/aldrig 

Kan du ge exempel på klipp, kort film eller typ av klipp som du sett på fritiden det senaste 

halvåret?____________________________________________________________________ 

 

14. Hur ofta använder du skrift för att kommunicera med andra, eller ta reda på vad andra gör?  

  Varje dag Varje vecka Varje månad Mer sällan Vet ej/aldrig 

Kan du ge exempel på form av text du använder för att kommunicera med andra?  

___________________________________________________________________________ 

   

15. Hur ofta spelar du dataspel, på dator, i mobilen eller via spelkonsol? 

  Varje dag Varje vecka Varje månad Mer sällan Vet ej/aldrig 

Kan du ge exempel på spel, eller typ av spel, som du spelat på fritiden det senaste halvåret?  

___________________________________________________________________________ 

   

16. Hur ofta söker du information på internet eller i böcker om dina intressen? 

Kan du ge exempel på sökmotorer, sidor, böcker eller liknande som du använt på din fritid det 

senaste halvåret?______________________________________________________________ 

   



 

 

17. Säkert läser du också andra typer av text än dem som tagits upp här. Berätta gärna vilka andra  

typer av text som du tar till dig, eller ge fler exempel från tidigare frågor. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Tack för att du tagit dig tid för att fylla i den här enkäten! 


