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Abstract: 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka elevers relation till läsning av skönlitteratur 
på fritiden och i skolan för att få bättre kunskap om hur en framgångsrik litteratur-
undervisning kan bedrivas. Undersökningen utgörs av en enkätundersökning som 
distribuerades till fyra klasser från olika program på en gymnasieskola i Jämtland. Mot 
en bakgrund av att unga läser i allt mindre utsträckning samt att skönlitteraturen hålls 
som självklart nyttig av skola och samhälle har frågor formulerats för att undersöka 
elevernas läsvanor och attityder till läsning generellt och läsning i skolan i synnerhet. 
Undersökningen visar att elever gör stor skillnad mellan att läsa hemma och att läsa i 
skolan och att det senare uppfattas som mer styrt. Enligt eleverna är fritidsläsningen 
en underhållande verklighetsflykt medan skolläsningen främst handlar om de efter-
följande uppgifterna. Som teoretiskt ramverk för uppsatsen valdes John Deweys teori 
om lärande genom inquiry och de idéer om en elevstyrd undervisning som kallas 
pragmatismen. Det framgår i denna uppsats att om man vill få elever att läsa mer och 
dra lärdomar av det lästa bör man ge dem större frihet i valet av litteratur och arbetssätt. 
Det framgår också att elevers egna funderingar och frågor på det lästa är viktiga att 
arbeta med. Ett större fokus på en elevstyrd litteraturundervisning främjar elevernas 
läslust och kan bidra till en mer framgångsrik litteraturundervisning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: 
 
Läsning, skönlitteratur, gymnasieelever, attityder, litteraturundervisning, John Dewey, 
inquiry, elevcentrerad undervisning, enkätundersökning 
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1. Inledning 
 
Jag har alltid tyckt om att läsa böcker, och mina största läsupplevelser hade jag under högstadie- 
och gymnasietiden. Berättelserna jag läste då har präglat mig som person, och det är sällan jag blir 
lika uppslukad av en roman i vuxen ålder som jag blev när jag var tonåring. Det var något speciellt 
med att prova olika sorters liv och att resa jorden runt utan att lämna sin plats i fåtöljen. Min kärlek 
för böcker ledde mig, via min kärlek till språket, till valet att bli svensklärare på gymnasiet. Väl ute 
på mina första praktikperioder, och under min första tid som vikarierande lärare, upptäckte jag 
emellertid att eleverna inte tycktes dela min positiva inställning till läsning. De gånger jag arbetat 
med romaner i undervisningen har de flesta elever visat litet eller inget engagemang. Läsningen tar 
tid och eleverna tycks alltid ha ett visst motstånd mot att läsa, givetvis med ett eller ett par undantag 
per klass. Varför? 
 
Det faktum att elevers läsförmåga försämrats är dock knappast nyheter för någon längre, och 
Sveriges försämrade resultat i PISA-undersökningar är ett återkommande inslag i rapporter om 
skolan. Läsning tycks vara ett ämne som engagerar, och det finns en allmän uppfattning av att 
läsning är något självklart gott, något odiskutabelt nyttigt. Ebba Witt-Brattström, litteratur-
historiker, uttryckte sig i en artikel för Skolvärlden 2012 om nyttan med skönlitterär läsning: 
 

Unga människor utan träning i att läsa mer komplexa texter med skiftande mänskliga 
perspektiv uppfattar alla yttranden som bokstavliga. De tror att man förespråkar det man i 
själva verket diskuterar, ja till och med argumenterar emot. /…/ Elever som genom att läsa 
skönlitteratur har lärt sig att tänka i bilder, metaforer och liknelser, uppfatta och identifiera 
ambivalenser, metadrag, retorik, ironier och andra stilmedel, faller inte offer för nätets 
skadliga påståendekultur och åsiktsterror.1 

Witt-Brattström är inte ensam, tvärtom är ungas läsande ett ämne som debatteras flitigt och 2016 
tillsatte regeringen en delegation, Läsdelegationen, vilken hade till uppgift att utforma läsfrämjande 
insatser i såväl skolan som samhället i stort. Ett år senare, 2017, publicerade Skolverket modulen 
Perspektiv på litteraturundervisning, i vilken Bengt-Göran Martinsson, litteraturprofessor vid Lin-
köpings universitet, skriver om hur just skönlitteraturen är något självklart värdefullt. Han 
konstaterar att skönlitteraturen har en status som automatiskt god, och att denna goda skön-
litteratur har blivit en självklarhet som ingen ifrågasätter. Han skriver bland annat att  

många goda viljor har hävdat att om vi bara leder barnen i litteraturens värld kommer de att 
lättare lära sig läsa, bli intelligentare och dessutom utvecklas som människor. Deras litterära 
och kulturella smak kommer att utvecklas och de kommer att gå ut ur skolan som 
demokrater och sant kritiska och självständiga samhällsmedborgare.2 

 
Senast i oktober 2019, under arbetet med denna uppsats, diskuterades det i såväl SVT:s 
morgonprogram som Tv4:s nyheter om barns och ungas läsvanor och om vikten av att tidigt 
grundlägga en vana att läsa, allt för att främja de egenskaper skönlitterär läsning kan utveckla. Det 
är svårt att motsätta sig litteraturen som något värdefullt och utvecklande, och den har en given 
plats i svenskundervisningen i skolan även om den legitimerats på olika sätt genom åren. Den har 
ansetts fostrande, kulturellt enande, allmänbildande och demokratiserande, men alltid nyttig. Vad 
är det då som händer, eller snarare inte händer, i mötet mellan elever och skönlitteratur, i skolan? 

 
1 Witt-Brattström, Ebba Skönlitteratur vidgar elevernas vyer, artikel publicerad i tidskriften Skolvärlden (121220) 
Länk: https://skolvarlden.se/artiklar/skonlitteratur-vidgar-elevernas-vyer 

2 Martinsson, Bengt-Göran, Därför läser vi litteratur, s.3 



 

5 
 

Det har forskats mycket inom litteraturdidaktik om de många olika processer som sker hos eleverna 
när de läser i skolan och på fritiden, och en del av den forskningen redogörs för i min litteraturstudie 
Vad är skönlitteratur bra för?3. Studien visade att skönlitterär läsning kan fungera både identitets-
skapande och som en källa till insikt i och förståelse för andra människor. Det har i samma studie 
också framkommit att många lärare värdesätter en litteraturundervisning som utgår ifrån elevernas 
erfarenhetsvärld och strävar mot en sådan typ av elevcentrerad undervisning. Dock visar studiens 
resultat att det mer sällan lyckas. Ofta missar lärare att ta tillvara på de spontana frågor och 
reaktioner eleverna har på de lästa texterna, och undervisningen tenderar att koncentreras på 
färdighetsträning som berättartekniker, författarskap och ordförståelse. 
     
Detta sammantaget leder mig till en del frågeställningar. Stämmer det att elever nu inte tycker om 
att läsa böcker? Gäller det bara i skolan? Om så är fallet, varför? Trots att mycket litteraturdidaktisk 
forskning har ett elevcentrerat perspektiv och fokuserar på hur elever läser och de processer denna 
läsning skapar är det betydligt mindre forskat kring en väsentlig del; elevernas egen uppfattning och 
inställning till skönlitterär läsning idag. Om man ska nå djupare förståelse för hur en framgångsrik 
litteraturundervisning bör bedrivas anser jag att elevernas egen inställning är en i allra högsta grad 
relevant faktor. Det är värdefullt, och nödvändigt, att ställa sig frågan: om läsning är så viktigt, och 
läsförståelse så betydelsefullt, hur ska vi få elever i gymnasieskolan att vara mer engagerade i 
litteraturundervisningen? Som blivande svensklärare på gymnasiet menar jag att det skulle vara 
värdefullt både för lärare och för elever att ha en större insikt i hur gymnasieelever idag ställer sig 
till att läsa böcker. 
    
Mot en bakgrund av det faktum att skönlitterär läsning tycks vara eftersträvansvärt och 
utvecklande, och att allt färre gymnasieelever samtidigt intresserar sig för att läsa skönlitterära 
böcker har ett problemområde ringats in; skolans litteraturundervisning. Hur kan lärare arbeta med 
skönlitteratur i undervisningen så att eleverna finner läsningen meningsfull? För att undersöka detta 
har ett antal forskningsfrågor formulerats som alla är centrerade kring elevernas egen inställning till 
läsning i allmänhet och skolans litteraturundervisning i synnerhet. Genom att fokusera på 
eventuella skillnader i elevers inställning till att läsa skönlitteratur på fritiden och i skolan vill jag 
bidra med en djupare förståelse för hur en meningsfull litteraturundervisning kan bedrivas. 
 

2. Syfte och forskningsfrågor 
 
Med denna uppsats ämnar jag nå djupare förståelse för hur en bra litteraturundervisning kan 
bedrivas. Med ”bra” menar jag en litteraturundervisning som låter eleverna, genom litteraturen, nå 
nya insikter och kunskaper. En ”bra” litteraturundervisning är en undervisning där mina intentioner 
som lärare stämmer överens med vad eleverna får ut av undervisningen, en samstämmighet. 
 
Den första frågan avser undersöka hur eleverna själva ser på sina läsvanor. Den andra frågan avser 
undersöka elevernas inställning och attityd till skönlitteratur. Den tredje frågan avser undersöka 
vad eleverna anser om den litteraturundervisning de tagit del av och vad de eventuellt skulle vilja 
ändra på. Detta rör såväl undervisningens innehåll som arbetets utformning och examinations-
former. Forskningsfrågorna som formulerats för att uppfylla syftet är: 
 

1. Hur ser gymnasieelevers läsvanor ut enligt dem själva?  
2. Vad tycker eleverna om att läsa skönlitteratur? 
3. Hur tycker eleverna att skolans litteraturundervisning ska se ut vad gäller innehåll, 

utformning och examination?  
 

 
3 Palmcrantz, Cornelia Vad är skönlitteratur bra för? (2019) Högskolan Dalarna 
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3. Bakgrund 
 
I följande avsnitt beskrivs den bakgrund mot vilken uppsatsens syfte formulerats. I denna del 
presenteras inledningsvis en begreppsförklaring för de termer som är återkommande i uppsatsen. 
Vidare följer ett avsnitt som förklarar ämnets relevans, genom den rådande samhällsdebatten om 
skönlitterär läsning. Det följer även ett avsnitt som fokuserar på de unga, deras läsvanor och 
läskompetens, samt ett avsnitt som beskriver läsningen i skolan och hur den formuleras i läro-
planen. Dessa faktorer ramar sammantaget in och kontextualiserar ämnet för uppsatsen.  
 
3.1 Begreppsförklaringar  
 
En del begrepp som används i denna uppsats kräver en förklaring för att tydliggöra min tolkning 
av dem, dessa är läsning och litteratur. Andra begrepp är återkommande inom litteraturdidaktisk 
forskning och kommer därför också att presenteras i följande stycke, trots att begreppen inte har 
en central roll för uppsatsen. Begreppsförklaringar i denna uppsats försvåras något av 
respondenternas egna formuleringar i undersökningens enkätsvar där olika tolkningar av 
begreppen uppstår. Min förståelse av begreppet ”skönlitteratur” kan skilja sig åt från elevernas, 
vilket vidare diskuteras i anslutning till resultatet.  
 
Läsning – begreppet används som ett övergripande begrepp för all typ av skönlitterär läsning och 
syftar till en aktivitet mellan (i det här fallet) elever och all form av text som förekommer i studien: 
romaner, serier, digitala texter av olika slag samt de texter som eleverna möter i skolan. Det 
förekommer i uppsatsen en diskussion om ett vidgat textbegrepp och läsning som begrepp 
ifrågasätts också i enkätundersökningen.  
 
Litteratur – i uppsatsen används begreppet litteraturundervisning vilket syftar till den delen av 
svenskundervisningen på gymnasiet som behandlar skönlitteratur. Litteratur som eget begrepp 
används övergripande för olika typer av text och även inom diskussionen kring ett vidgat 
textbegrepp (se ovan). I de fall då det specifikt rör sig om böcker (fakta eller fiktion) används 
termen skönlitteratur.  
 
Repertoar – flera av författarna till den studerade forskningen använder sig av repertoarbegreppet 
som hämtas från receptionsforskare Kathleen McCormick. Med repertoar menas i korthet att såväl 
läsaren som det litterära verket båda besitter varsin, en allmän och en litterär, vilka utgörs av den 
förförståelse, de erfarenheter och den bakgrund mot vilken texten författats samt den rent textuella 
konstruktionen av det litterära verket och läsarens uppfattning av vad ett litterärt verk är. För att 
en ”matchning” ska ske mellan läsare och text (som innebär att texten förankras i något hos läsaren 
som redan är bekant) menar forskare som hänvisar till McCormicks begrepp att det måste finnas 
ett visst mått av samstämmighet mellan läsaren och textens repertoar. Skiljer sig textens och 
läsarens repertoarer för mycket åt kommer texten att kännas alltför främmande och litet eller inget 
utbyte kommer ske. 4 
 

 
4 Se t ex Olin-Scheller, Christina (2006). Mellan Dante och Big Brother: en studie om gymnasieelevers 
textvärldar. Diss. Karlstad: Karlstads universitet, s.29-30 samt Nordberg, Olle (2013). Att finnas till som läsare – 
skönlitterär läsning i ett elevperspektiv [Elektronisk resurs]: Didaktiska tillämpningar av en empirisk studie 
baserad på elevers egna texter om sin läsning. Uppsala: Kph, Trycksaksbolaget, s.18 
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Samstämmighet – i uppsatsen används begreppet samstämmighet som ett övergripande begrepp 
vilket till viss del innefattar repertoarbegreppet (se ovan). I uppsatsen används dock samstämmig-
het även i diskussionen om lärarens och elevens olika uppfattningar om läsning och skönlitteratur, 
främst i relation till bokval. Ett tydligt tema i enkätundersökningen såväl som i tidigare forskning 
är att det ofta råder en dissonans mellan vilka böcker elever vill läsa och vilka böcker lärare anser 
att man bör läsa och här menas med samstämmighet en ömsesidig förståelse för vilka böcker som 
används i undervisningen. 
 
Starka och svaga läsare – definitionerna av starka och svaga läsare hämtas från Läsdelegationens 
betänkande och är direkt relaterade till PISA-resultat. I betänkandet formuleras en stark läsare som 
en som ”klarar att läsa olika typer av texter samt att söka och inhämta information i en text, 
sammanföra och tolka det lästa samt reflektera och utvärdera en text i relation till sin egen 
erfarenhet” och en svag läser som en som ”kan läsa, men har svårigheter att förstå och tolka annat 
än relativt enkla texter”.5  
 
3.2 Om ungas läsning 
 
År 2016 satte regeringen samman en läsdelegation bestående av författare, bibliotekarier och 
litteraturvetare för att skriva ett betänkande om läsfrämjande insatser i skolan och samhället i stort. 
I betänkandet finns sammanställd forskning om svenska barns läsvanor och -kunskaper över tid 
samt förslag på hur förbättringsarbete bör bedrivas. I avsnittet ”Rapport om läsförmåga, läsvanor 
och läsintresse bland barn och ungdomar i Sverige” finns det samlat statistik om både barns och 
vuxnas läsförmåga från undersökningar som PISA, PIRLS, IALS och IEA och rapporten visar på 
en del olika mönster i resultaten. 
 
Exempelvis har det framkommit att barn i yngre skolåldern (låg- och mellanstadiet) generellt klarar 
sig bättre i testerna än elever på högstadiet. Vuxna i Sverige har dock en relativt jämn 
utvecklingskurva och ligger konsekvent i det övre skiktet av OECD-länderna som deltar i dessa 
studier. Det problematiska området tycks vara ungdomar på högstadiet och gymnasiet, där svenska 
elever visat sämre resultat än andra länder och vid mätningar 2012 låg svenska skolelever under 
OECD:s medelvärde. Sedan dess har dock resultaten förbättrats och 2015 motsvarade nivåerna de 
från mätningarna 2009.  
 
Om läsvanor och läsintresse skriver delegationen att de är starkt sammankopplade med en god 
läskunnighet. Detta menar de kan förklaras av en positiv eller negativ spiral där den som läser bra 
läser mycket och på så vis blir en ännu starkare läsare, eller tvärtom där en svag läsare helst undviker 
läsning och därför inte övar sin läsförmåga. Spiralen kan dock brytas genom att stimulera alla elever 
till mer läsning. Att utjämna skillnaderna mellan svaga och starka läsare, och också mellan flickor 
och pojkar (då flickor generellt är starkare läsare än pojkar) är en viktig insats för att höja resultaten. 
En annan faktor som enligt rapporten korrelerar med låga resultat är en svag likvärdighet mellan 
elevgrupper från olika socioekonomiska förhållanden. 
 
Att svenska elever visade på stadigt sjunkande resultat under en flerårsperiod fram till 2012 menar 
delegationen bakom betänkandet kan ha flera orsaker. Några av förklaringarna är förändrade 
arbetsformer i skolan och förändrade läsvanor. Eleverna arbetar mer självständigt i skolan och 
saknar ofta explicit undervisning om de lässtrategier som krävs för att lösa uppgifter. Samtidigt har 
också någonting skett med elevers motivation, vilket framkommit i både PISAs och PIRLS studier. 
I den senaste av PIRLS studier från 2016 framkommer att svenska elever är minst positiva till 

 
5Sverige Läsdelegationen (2018). Barns och ungas läsning: ett ansvar för hela samhället. Stockholm: Norstedts 
juridik. s.239-240 
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läsning av de länder som deltog i undersökningen. Problemet med en svag läsmotivation menar 
man är kanske det svåraste problemet att lösa. 
 
3.3 Vilken litteraturundervisning?  
 
I följande avsnitt redogörs för litteraturundervisning under två underrubriker. Inledningsvis 
beskrivs litteraturundervisningen så som den skrivs fram i aktuell läroplan, hur formuleras skolans 
syfte med skönlitteratur? Sedan följer rubriken Skönlitteratur i samhällsdebatten under vilken den 
generella inställningen till skönlitteratur diskuteras: vad tycks vara skönlitteraturens status i 
samhället, hur pratar man om läsning av skönlitteratur idag? Dessa två avsnitt anser jag relevanta 
att inkludera i bakgrunden då skönlitteraturens status och dess syfte i svenskundervisningen är 
återkommande teman i denna uppsats. 
 
3.3.1 Skolans syfte med skönlitteratur 
 
Läroplanen (2011) formulerar syftet med skönlitterär läsning som att  

 
Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det 
allmänmänskliga i tid och rum. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar 
förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier 
som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar 
och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya 
perspektiv.6  
 

I citatet ovan framstår svenskämnet och skönlitteraturen i synnerhet som något som ska verka 
personligt utvecklande för individen och dess erfarenhetsvärld. Skolan vill ge eleverna möjlighet att 
genom skönlitteraturen förstå någonting om sin omvärld, men läroplanen betonar också de 
färdigheter som ska tränas och eleven förväntas förutom reflektion också tillgodogöra sig 
kunskaper inom exempelvis språkriktighet.  
 
Inom litteraturdidaktisk forskning har det fokuserats på dessa två delar av svenskundervisningen, 
dels den som betonar färdigheter, dels den som betonar den personliga utvecklingen, en inriktning 
som ofta benämns erfarenhetspedagogisk efter Klas-Göran Malmgrens tre olika ämnes-
uppfattningar (svenska som färdighetstränande, erfarenhetspedagogiskt eller litteraturhistoriskt bildningsämne) 
vilka han myntade första gången 1968. Benämningarna har förekommit frekvent inom 
litteraturdidaktisk forskning, men också kritiserats för att osynliggöra andra tolkningar, eller för att 
en sådan uppdelning mellan ämnesuppfattningar sällan sker i praktiken där lärare tenderar att 
variera mellan färdighetsövningar och övningar av mer reflekterande karaktär. Att det går att 
urskilja olika syften med litteraturundervisningen är dock utan tvivel. 
 
3.3.2 Skönlitteratur i samhällsdebatten  
 
Anders Öhman skriver i sin bok Litteraturdidaktik, fiktioner och intriger (2014) om fördelarna med att 
försjunka i en vad Öhman beskriver som nöjesläsning. Boken kan sägas vara ett inlägg i en 
diskussion om hur en litteraturundervisning skulle kunna vara, där Öhman tar parti för den fria 
fiktionsläsningen: ”jag menar att man i litteraturundervisningen i allmänhet har mycket att vinna på 
att träna förmågan att gå in i en fiktiv värld /…/ när man som läsare plötsligt upplever att man 
inte längre lägger märke till orden på sidan. Istället är det som att de ersätts av bilder, stämningar 

 
6 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. (2011). Stockholm: Skolverket. 
s.160 
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och känslor”.7 Liksom Magnus Persson menar Öhman att den frekventa frågan ”varför?” i 
litteratursammanhang sällan handlar om själva böckernas vara eller icke-vara, utan snarare handlar 
om hur de ska legitimeras i ett undervisningssammanhang. I ett samhälle som värderar nyttan högre 
än nöjet menar Öhman att fiktionsläsningen hamnar i skymundan, trots de värdefulla egenskaper 
han menar att den har. Inledningsvis för Öhman en diskussion om motsatsparet kritisk läsning och 
nöjesläsning (även naiv- eller fiktions-läsning), en frekvent dikotomi inom litteraturdebatten. 
Förespråkare för en kritisk läsning menar att man ska åsidosätta sin direkta, naiva upplevelse av en 
text till förmån för den kritiska granskningen av densamma: vad menar författaren, vilken är 
kontexten, textens syfte?  
 
Att läsa på det här sättet är vanligt förekommande inom skolan och Öhman lyfter det faktum att 
många elever läser på det sättet i skolan för att leta efter ”rätt” svar, så som de tror förväntas av 
dem.8 Öhman menar dock att det inte nödvändigtvis måste råda en motsättning mellan den styrda 
(kritiska) och den fria (nöjesinriktade) läsningen utan att de två kan samspela, men att 
läsupplevelsen som något njutningsfullt borde komma först. Detta menar han, utifrån ett 
resonemang av Christina Vischer Bruns, för att människor behöver en förbindelse mellan sig själva 
och den övriga världen, en förbindelse som den fria läsupplevelsen kan vara. Genom den 
förbindelsen kan vi nå kunskaper som sedan behöver den efterföljande reflektion som förespråkare 
för kritisk läsning efterfrågar. 
 
Skönlitteraturens vara eller icke vara är ett omdebatterat ämne även utanför skolan, och frågan 
varför man ska läsa skönlitteratur kan vara svår att svara på. I sin bok Varför läsa litteratur? Om 
litteraturundervisningen efter den kulturella vändningen (2007) diskuterar Magnus Persson just detta med 
skönlitteraturens legitimering. Ungefär samtidigt som Perssons bok gavs ut pågick en debatt om 
skolans kanon och ett förslag lades fram att införa en obligatorisk kanon med svenska författare 
och verk av särskild betydelse, för att främja en ”traditionell bildning”.9 Detta menar Persson är 
inget nytt, tvärtom har litteraturen legitimerats, eller motiverats, inom utbildningsväsendet av flera 
olika anledningar genom historien. Att den ska fungera kulturellt enande, eller moraliskt fostrande 
är bara ett par exempel. Dock fortsätter Persson med att konstatera att dylika legitimeringar blir allt 
svårare att motivera efter det han kallar för den ”kulturella vändningen”, något han förklarar som 
en utvidgning av kulturbegreppet både till vad det innefattar och hur begreppet kan användas. 
 
Detta spelar roll i ett sammanhang där skönlitteraturen måste legitimeras och ofta har legitimerats 
genom att ha ett kulturellt värde. Det har länge ansetts värdefullt att vara bildad, påläst, och att vara 
litterärt bevandrad ger en person ett högt kulturellt kapital.10 Om kulturbegreppet då förändrats, 
om skönlitteratur inte längre är automatiskt värdefullt, måste nya legitimeringar formuleras. I 
kapitel 6 Demokrati, narrativ, fantasi och kreativ läsning hänvisar Persson till de legitimeringar av 
skönlitteratur i undervisningen som tidigare läroplaner formulerat, att läsningen ger upplevelser 
och kunskap, och motverkar odemokratiska värderingar samt gör läsaren empatisk och tolerant. 
Persson menar att dessa legitimeringar är svåra att motsätta sig, men att de samtidigt  

 
ger upphov till en rad spänningar och nya gränsdragningar mellan vi och dem /…/ Vilka 
roller får egentligen litteraturen när /…/ frågan om litteraturens estetiska värde övergivits 
till förmån för idéer om dess kulturella värde.11  

 

 
7 Öhman, Anders (2015). Litteraturdidaktik, fiktioner och intriger. 1. uppl. Malmö: Gleerup. s.10 
8 Ibid. s.36 
9 Persson, Magnus (2007) Varför läsa litteratur?: om litteraturundervisningen efter den kulturella vändningen. 1. uppl. Lund: 
Studentlitteratur.  s.8 
10 Ibid. s.221 
11 Ibid. s.219 
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Persson konstaterar att kraven på nya och hållbara legitimeringar för litteraturundervisning är höga 
och han använder sig av tre centrala begrepp som skulle kunna utgöra denna legitimering: 
demokrati, narrativ fantasi och kreativ läsning. Dessa begrepp skulle kunna ersätta tidigare 
legitimeringar; istället för att skönlitteraturen i skolan ska fostra eleverna till goda samhälls-
medborgare eller delge dem ett konstruerat litteraturhistoriskt kulturarv kan skönlitteraturen istället 
öva de förmågor som Persson kallar narrativ fantasi och kreativ läsning, viktiga förmågor när det 
kommer till att möta all sorts text i vår ”påståendekultur”, för att återkoppla till citatet av Witt-
Brattström i inledningen. 
 
 
3.4 Aktuell forskning 
 
Följande avsnitt om aktuell forskning presenteras i två underrubriker. Inledningsvis presenteras 
den litteraturstudie som utgör underlaget för syftet med denna uppsats. Där redogörs för dess 
innehåll och resultat. Sedan följer ett avsnitt om aktuell forskning för denna uppsats, forskning som 
primärt fokuserar på eleven och dess relation till litteraturen. Denna forskning utgör en grund för 
uppsatsens enkätundersökning. 
 
3.4.1 Litteraturdidaktisk forskning 
 
I uppsatsen Vad är skönlitteratur bra för?12  sammanställdes en litteraturöversikt över aktuell forskning 
inom litteraturdidaktik, med fokus på relationen mellan elev, skönlitteratur och skola. Den 
forskning som presenteras inom området rör bland annat lärares roll i den relationen, samt vilka 
processer som sker hos eleverna när de läser och arbetar med skönlitterär text i skolan. Forskningen 
som användes i studien belyser också de skillnader som finns mellan att läsa i skolan och läsa på 
fritiden. De avhandlingar som presenteras i studien är Gunilla Molloy (2002) Eleven, läraren, 
litteraturen, Olle Nordberg (2017) Avkoppling och analys – empiriska perspektiv på läsarattityder och litterär 
kompetens hos svenska 18-åringar, Stig-Börje Asplund (2010) Läsning som identitetsskapande handling – 
Gemenskapande och utbrytningsförsök i fordonspojkars litteratursamtal samt Birgitta Bommarco (2006) 
Texter i dialog – en studie i gymnasieelevers litteraturläsning. Avhandlingarna har alla ett elevcentrerat 
perspektiv och utgörs av empiriska studier där data består av intervjuer, litteratursamtal, klassrums-
observationer, enkätundersökning samt uppsatsundersökning. 
 
Resultatet som går att utläsa ur min litteraturstudie är att lärare ofta har ett elevcentrerat perspektiv 
i planerandet av sin undervisning och strävar efter att möta eleverna i deras egen erfarenhetsvärld. 
Dock framkommer det också i resultatet att detta sällan lyckas, då många lärare tycks finna det 
svårt att använda sig av elevernas egna spontana reaktioner och frågor. Ofta menar lärare att de 
ämnen som elever spontant frågar om i relation till sina läsupplevelser är svåra och känsliga, och 
att de (lärarna) inte känner sig trygga i att hantera dem i en klass. Det framkommer även i resultatet 
att även om lärare har en avsikt att bedriva en elevnära undervisning som ska utgå ifrån elevens 
erfarenhetsvärld så tenderar litteraturundervisningen att bli mer färdighetstränande med fokus på 
språklig träning, litteraturvetenskapliga begrepp och berättartekniker snarare än på diskussioner om 
sådana allmänmänskliga frågor som ofta gestaltas i skönlitteratur. Dessa resultat speglar min egen 
erfarenhet av att gymnasieelever generellt tycker att det är tråkigt att läsa böcker i skolan, och det 
är min uppfattning att litteraturundervisningen på så sätt fastnat i en ond cirkel av låg samstämmig-
het mellan elever, skönlitteraturen och läraren. Om just samstämmighet framkommer det i 
litteraturstudien att den ofta är låg mellan elevernas litterära repertoar och den kanoniserade 
litteratur lärare tenderar att använda i undervisningen. Den litteratur lärare använder sig av är alltså 
allt för obekant för eleverna, både till innehåll och språk, för att eleverna ska kunna relatera till den.  

 
12 Palmcrantz (2019) 



 

11 
 

Vidare framkommer det i studiens resultat att de processer som sker hos eleverna när de läser 
skönlitterär text ofta handlar om identitetsskapande där eleverna placerar sig själva i relation till det 
lästa men att processen också påverkas av den tolkningsgemenskap eleverna befinner sig i (ett 
kompisgäng i skolan, en sammansatt grupp i skolan med lärare som samtalsledare, osv). Utöver 
identitetsskapande använder eleverna skönlitteratur som avslappning (främst fritidsläsning) och att 
de ofta söker skapa mening i det lästa genom att relatera berättelser till sina egna erfarenhetsvärldar. 
Studien ämnade undersöka hur litteraturundervisningen på gymnasiet skulle kunna tolkas mot 
begreppet erfarenhetspedagogisk13 ämnesuppfattning och den lästa forskningen hade därför 
inriktning mot läsprocesser14 och undervisning där både lärares och elevers relation till litteratur 
ingick.  
 
3.4.2 Aktuell forskning om elevers läsning 
 
Inom svensk litteraturdidaktisk forskning finns flera olika forskningsområden som exempelvis 
litteratursamtal, läsroller och elevers uppfattning om och reception av text. Fokusområdet för 
denna uppsats rör främst läsarattityder och ämnar ha elevernas eget perspektiv i centrum. En stor 
del av svensk litteraturdidaktisk forskning hänvisar tillbaka till Pedagogiska gruppen som en tidig 
aktör inom detta forskningsfält. Pedagogiska gruppen var en grupp forskare som gemensamt 
reagerade mot en i första hand färdighetstränande och instrumentell svenskundervisning. Allt sedan 
dess har en alternativ inriktning på litteraturdidaktiken vunnit mark, den tidigare nämnda 
erfarenhetspedagogiska inriktningen, efter Malmgren som var en av forskarna som grundade PG. Även 
om begreppet kritiserats som nämnts tidigare i denna uppsats är forskningsområdet fortfarande 
starkt påverkat av denna uppdelning mellan olika ämnesuppfattningar. Andra återkommande 
begrepp är Rosenblatts ”efferent” och ”estetisk” läsning, samt McCormicks repertoarbegrepp, 
vilka presenteras under rubriken Begreppsförklaringar. Dessa begrepp är så pass frekvent 
förekommande inom svensk litteraturdidaktisk forskning att det är motiverat att förklara deras 
innebörd. Även om de inte används specifikt i uppsatsen kan de förekomma i diskussionen.  
 
Relevant för denna uppsats är forskning om elevers relation till skönlitterär läsning, varför följande 
forskning kommer att presenteras: Christina Olin-Scheller (2006) Mellan Dante och Big Brother: en 
studie om gymnasieelevers textvärldar, Eva Nilson (2017) Att skapa en läsare: läsarter och läsare av litterär text 
i svenskämnets nationella examination på gymnasiet - åren 1968 till 2013, Olle Nordberg (2013) Att finnas 
till som läsare – skönlitterär läsning i ett elevperspektiv, Didaktiska tillämpningar av en empirisk studie baserad 
på elevers egna texter om sin läsning samt Elin Sundström Sjödin (2019) Where is the critical in literacy? 
Tracing performances of literature reading, readers and non-readers in educational practice. 
 
Gemensamt för dessa avhandlingar är att de har ett elevcentrerat fokus och behandlar elevers 
relation till skönlitterär läsning. Några teman är återkommande i de olika avhandlingarna: identitets- 
och meningsskapande, läsningens kontext, läsning som verklighet eller verklighetsflykt och 
samstämmighet. Att dessa teman är så tydligt urskiljbara kan innebära att dessa är de primära 
processer som sker i mötet mellan elev och text som går att observera. Då denna uppsats ansluter 
sig till samma forskningsfält som ovanstående avhandlingar är dessa teman relevanta även för min 
egen resultatanalys. 
 

 
13 Begreppet är myntat av Lars-Göran Malmgren 1996 i hans bok Svenskundervisningen i grundskolan. Svenskämnet som 
erfarenhetspedagogiskt innebär en tolkning av svenskämnet där elevens erfarenheter sätts i centrum och där kunskap bör 
sättas i relation till elevernas erfarenhetsvärld. De andra två ämnestolkningarna är svenska som färdighetstränande 
(vilket huvudsakligen fokuserar på språklig träning eller textanalys) samt svenska som litteraturhistoriskt där de litterära 
verken står i centrum och främst ser litteraturundervisningen som en förmedling av ett kulturarv genom en fast 
kanon. Palmcrantz (2019) s.7 
14 Exempelvis identitetsskapande processer där det lästa diskuteras med andra, eller situerat läsande i skolan där det 
främst är en kritisk läsning mot ett mål. Palmcrantz (2019) s.24 
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Precis som i sin doktorsavhandling15 visar Olle Nordberg i forskningsrapporten Att finnas till som 
läsare att ungdomar besitter högre litterär kompetens än vad som ofta framkommer i samhällsdebatt 
och tester som PISA. Rapporten är en diskussion, inte bara om de processer som elever ger uttryck 
för under sin skönlitterära läsning, utan framförallt om elevers egna utsagor om sin läsning. 
Rapporten grundas på en undersökning av elevtexter. Eleverna hade till uppgift att i uppsatsform 
skriva om sin relation till skönlitterär läsning och materialet ger därför en möjlighet att studera 
elevers tankar om sin läsning utan inblandning från en samtalsledare, som annars ofta är fallet då 
mycket forskning görs genom litteratursamtal och intervjuer. Nordberg menar att eleverna under 
skrivarbetet med uppsatserna skapar ett sorts eget utrymme där de kan uttrycka sina egna åsikter 
utan att behöva delge dem till en utomstående. Det är på grund av detta, menar Nordberg, som en 
ny bild av elevernas inställning till skönlitteratur har framkommit.     
 
Något som går att utläsa ur resultatet är de två stora kategorierna av böcker som de flesta unga 
uppger tycka mest om: fiktion/fantasy och faktion/dokumentära romaner (även kallade doku-
romaner). Resultatet stämmer överens med det i Christina Olin-Schellers avhandling, som även 
hon konstaterar att fantasy och dokuromaner är populärast. Detta faktum ger uttryck för två 
huvudsakliga processer hos eleverna, som återkommande beskrivs inom det litteraturdidaktiska 
forskningsfältet. Den elevgrupp som föredrar ren fiktion tenderar att se på läsningen som en 
verklighetsflykt, en avslappnande aktivitet som stimulerar fantasin. Den elevgrupp som istället 
föredrar dokumentära böcker vill bli berörda känslomässigt och lära sig något verkligt, som har 
hänt. Dock framkommer det i Olin-Schellers avhandling att detta ”sanna” inte alltid behöver vara 
synonymt med en faktisk sann berättelse, objektivt återberättad, utan snarare beskrivs en ”sann” 
berättelse som någonting eleverna tycker känns realistiskt, något som utspelar sig i en verklighet 
som liknar deras egen. Att eleverna i så stor utsträckning vill läsa böcker som är ”sanna” menar 
Olin-Scheller ger uttryck för de processer som eleverna helst ägnar sig åt i sin läsning: igenkänning, 
identitetsskapande och meningsskapande:  
 

För många av läsarna i studien väcker texter ”based on a true story” inte bara intresse, 
nyfikenhet och spänning. Läsning av faktion tycks också vara kombinerat med upplevelser 
av att lära sig något om verkliga förhållanden.16  

 
Det tycks finnas flera anledningar till att eleverna föredrar dessa dokuromaner, och i synnerhet 
sådana som beskriver sorgliga och bitvis våldsamma livsöden. Berättelserna ger dem dels möjlighet 
att lära något om en annan människas verklighet (eftersom berättelsen ju är ”sann”) och dels en 
möjlighet till starka känslor i läsupplevelsen. Nordberg konstaterar att många av eleverna i 
undersökningen både kan relatera fiktionen de läser till sitt eget liv samtidigt som de kan distansera 
sig från den, vilket är ett uttryck för hög läskompetens och han beskriver hur det framkommer att 
 

/…/ ungdomarna kopplar fiktionsläsning till existentiella perspektiv samt hur läsning kan 
ge en ökad förståelse för andra människor, förmåga att känna empati och vidgade perspektiv. 
Det beskrivs också i många av A2-uppsatserna hur den starka identifikationen med bokens 
fiktiva personer gör att läsarna upplever att det handlar om dem själva. Det fiktiva är fiktivt 
men det som behandlas är verkliga känslor och allmänmänskliga problem. Även detta är helt 
medvetet hos de allra flesta uppsatsförfattarna /…/ 17 

 
Denna ”osynliga” kompetens menar Nordberg har tidigare aldrig framkommit inom forskningen, 
och ger rikliga möjligheter för lärare att koppla skönlitterär läsning till elevernas egna erfarenhets-
världar. Flera av författarna till den forskning som här redovisas tar upp vikten av samstämmighet 

 
15 Nordberg, Olle Avkoppling och analys – empiriska perspektiv på läsarattityder och litterär kompetens hos 
svenska 18-åringar (2017) 
16 Olin-Scheller (2006) s.202 
17 Nordberg (2013) s.66 
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mellan elevernas och texternas repertoarer. I diskussionen kring sina resultat beskriver Olin-
Scheller att det i undervisningen sker fler kollisioner än matchningar mellan elevernas olika 
textvärldar. Litteraturundervisningen i skolan, som en textvärld, är vitt skilt från den läsning som 
sker på fritiden, en annan typ av textvärld, för eleverna. Aktiviteten läsning har olika innebörd för 
eleverna beroende på om de befinner sig i en skolkontext vilken ofta ställer krav på eleverna att 
prestera något, eller om de läser ”fritt” för nöjes skull. Olin-Scheller använder sig av 
repertoarbegreppet som hon hämtat från McCormick och menar att det förutom de olika text-
världarna också ofta kolliderar mellan elevers och lärares litterära repertoar. Romaner som enligt 
en lärare är viktiga att känna till, för att de är en del av litteraturhistorien, blir för eleverna onödiga 
och ointressanta eftersom de inte återkopplar till elevernas egen erfarenhetsvärld. Dock menar 
Olin-Scheller att en viss spänning mellan olika repertoarer inte behöver vara negativt, och 
Nordberg ger praktiska exempel på hur man som lärare kan röra sig inom elevernas erfarenhets-
värld och bygga på den, genom att exempelvis låta eleverna fundera själva på området som den 
kommande skönlitterära läsningen ska behandla innan själva romanen presenteras, för att på det 
sättet anknyta till elevernas egen erfarenhetsvärld.  
 
Nordberg beskriver också svårigheterna med att arbeta med skönlitteratur i skolan eftersom läsning 
blir kontextuellt bunden till de traditioner skolan bär med sig i form av bedömning och 
examinationskrav. Han menar att diskussionen om en elevnära undervisning är utbredd men ”ändå 
tycks det i praktiken många gånger stranda i ytligt kontrollerande av att eleverna läst texten. Eller 
ännu värre, meningslöst faktainsamlande kopplat till texten”.18 
 
Eva Nilson har med sin avhandling huvudsakligen undersökt vilka typer av läsarter som efterfrågas 
av skolan, och vilka typer av läsare som skolan skapar. Nilson har till skillnad från Olin-Scheller 
och Nordberg inte studerat eleverna utan centrala och nationella prov i svenska under perioden 
1970-2013 och hur frågorna i dem är formulerade. Nilson har ur sitt material kunnat urskilja ett 
antal olika läsarter: teknisk-analytisk (med fokus på textens form och uppbyggnad), värderings-
orienterad (med fokus på etiska och estetiska värderingar), fiktiv och faktiv (textens sannings-
anspråk och hur läsaren värderar en text som sann eller inte), metalitterär (litteraturens roll i 
samhället och i relation till läsaren) och betydelseorienterad (läsförståelse, när texten står som en 
symbol för något annat). De olika läsarterna tar sig olika uttryck och förekommer inom olika typer 
av uppgifter, men det framgår också i materialet, enligt Nilson, att vissa uppgifter efterfrågar flera 
olika typer av läsning samtidigt.  
 
Detta ställer hon mot de formuleringar om litteratur och läsande som finns i aktuella styrdokument 
för skolan, där det ofta understryks hur litteratur kan vara ett sätt för eleverna att tolka och få 
djupare förståelse för sig själva och sin omvärld. Avhandlingens syfte är därmed att undersöka vilka 
olika läsningar och läsare av den litterära texten som är möjliga och önskvärda i nationell 
examination i gymnasieskolan. Till detta tillkommer en analys av eleven som subjekt, alltså vilken 
roll eleven förväntas ta som läsare. Nilson gör alltså skillnad mellan dels olika typer av läsarter, dels 
olika typer av lässubjekt; hur positionerar sig eleven mot texten? Här urskiljer Nilson tre olika: det 
litterära subjektet (där eleven förutsätts ha litterär kompetens och litterärt intresse), det 
psykologiska (där eleven förväntas analysera hur litteratur kan vara ett sätt att lära känna sig själv) 
och det politiska (där eleven förväntas ta ställning till litteraturens roll i samhället). De olika 
subjekten kombineras med de olika läsarterna beroende på uppgiftskonstruktionerna i de prov-
frågor som studerats i avhandlingens undersökning och både subjekt och läsarter kan förekomma 
i olika former i olika frågor.  
 

 
18 Ibid. S78 
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Detta sammantaget innebär att eleven förutsätt kunna orientera sig mellan alla dessa läsarter och 
positioneringar (subjekt) och beroende på vilken typ av uppgift eleven väljer/blir tilldelad förväntas 
den antingen att analysera textens form och tema, relatera handlingen till sin egen erfarenhetsvärld, 
analysera författarens syfte med en text eller analysera hur texten är ett inlägg i samhällsdebatten 
om ett specifikt ämne. Samtliga färdigheter bör därför ha tränats och inte sällan förväntas eleven 
behärska flera av dessa färdigheter simultant i samma uppgift.  
 
Nilsons diskussion inleds med att formulera avhandlingens syfte som ”att undersöka vilken läsning 
av den litterära texten som är möjlig och/eller önskvärd i skolan, samt att undersöka vilken läsare 
som är önskvärd i skolan”.19 Nilson konstaterar att de vanligaste läsarterna som proven ger uttryck 
för är den teknisk-analytiska och den faktiva. Den teknisk-analytiska läsarten rör främst uppgifter 
där eleven ombeds att analysera en text, författarens syfte och textens konstruktion. Om den faktiva 
läsarten skriver Nilson att just den ofta fått kritik då man menar att elever generellt läser fiktion 
alltför okritiskt och tar den som sanning. Dock menar Nilson att det i materialet framkommer att 
den faktiva läsarten, där eleven ombeds dra paralleller mellan en fiktiv berättelse och ett reellt 
samhällsproblem, ofta efterfrågas. Nilsons avhandling ansluter sig till Olin-Scheller och Nordberg 
i konstaterandet att elevers läsning påverkas av skolkontexten de befinner sig i. Genom att ständigt 
inta nya positioneringar mot texterna och växla mellan olika läsarter visar eleverna på en förståelse 
för att skoluppgifterna kräver olika typer av läsningar, och läsningen blir per automatik prestations-
inriktad.  
 
Elin Sundström Sjödin fokuserar på att söka den kritiska läsningen, var och hur den kan ta sig 
uttryck. Hon dockar in i den diskussion som framförallt Magnus Persson driver, huruvida skön-
litterär läsning kan anses vara självklart god eller inte. Detta är en diskussion som aktualiseras i 
debatter kring kanon och lyfter också den ständigt aktuella frågan ”Varför?” i litteraturdidaktiska 
sammanhang. Avhandlingen utgörs av fem artiklar som alla undersöker den kritiska läsningen på 
olika sätt, samt konstruktioner av läsare och icke-läsare. Intressant för denna uppsats är framförallt 
två av dessa artiklar.20 Artiklarna är studier av hur läsning och läsare konstrueras på två olika hem 
för omhändertagna ungdomar. Trots att forskningen inte specifikt rör gymnasieelever är 
problematiken som behandlas ändå relevant: ”Studien visar hur läsning blir ett allomfattande medel 
som ska lösa en mängd svåra och disparata problem”.21 I artikel 3 ställs två kritiska praktiker mot 
varandra: ”Critical 1 innebär att elever stärks genom förändring och utveckling; Critical 2 innebär 
att elever stärks genom att vägra förändring”.22 Sundström Sjödin har inte ett elevcentrerat 
perspektiv och undersöker inte heller elevers upplevelser av läsning eller deras kompetenser. Det 
är emellertid relevant att inkludera även hennes avhandling då den är ett nytt inlägg i en debatt som 
pågått länge. Att kritiskt granska förgivettagna sanningar om skönlitterär läsnings värde menar jag 
också är värdefullt i en uppsats som handlar just om den läsningens möjligheter i undervisningen.  
 
 
 

 
19 Nilson, Eva (2017). Att skapa en läsare: [Elektronisk resurs] läsarter och läsare av litterär text i svenskämnets 
nationella examination på gymnasiet - åren 1968 till 2013. Diss. Stockholm: Stockholms universitet, s.165 
20 Artikel 2, Tracing reading to the dark side: Investigating the policy producing reading and readers in 
detention homes samt artikel 3, Starless Nights: Reading literature in a “critical space”. Dessa återfinns i 
avhandlingen: Sundström Sjödin, Elin (2019). Where is the critical in literacy? [Elektronisk resurs] Tracing 
performances of literature reading, readers and non-readers in educational practice. Diss. Örebro: Örebro 
universitet 
21 Sundström Sjödin (2019) s.100 
22 Ibid. s.101 
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4. Teoretiskt ramverk 
Nedan presenteras en utbildningsfilosofisk inriktning, pragmatism, som uppsatsens teoretiska 
ramverk.   

Förgrundsfigur för denna inriktning är John Dewey (1859-1952), forskare och författare verksam 
i USA. Här redogörs även för begreppet inquiry som ett sätt att lära. John Deweys utbildnings-
filosofiska texter är inte en uttalad teori och han var själv kritisk mot dem som använde hans tankar 
som en -ism eftersom han menar att i samma stund du positionerar dig inom ett fält så positionerar 
du dig mot någonting annat. Deweys tanke var att diskutera skolan som institution, dess fördelar 
och svårigheter, snarare än att komma med en specifik lösning eller ett specifikt sätt som skolan 
skulle vara på. Trots att pragmatismen inte är en etablerad teori har den påverkat skolväsendet i 
stor utsträckning, inte minst i Sverige. Jag anser det vara meningsfullt att använda Deweys idéer 
som teoretiskt ramverk för denna uppsats eftersom diskussionen om skönlitterär läsnings 
möjligheter och svårigheter i skolan på många sätt speglar Deweys diskussion om skolan generellt. 
Vilken kunskap är viktig, hur kan man göra kunskap meningsfull och hur lär sig unga människor 
bäst är alla frågor som är aktuella både i min uppsats och i Deweys texter. 

4.1 John Dewey och pragmatismen 

John Dewey publicerade under sin livstid mycket litteratur om lärande, skolan och det 
demokratiska samhället och omsatte även sina idéer i praktiken i de försöksskolor han startade. 
Hans uttryck ”learning by doing” sammanfattar pedagogiken som innebär en mer elevcentrerad 
undervisning och större anpassning efter elevernas egna behov och förutsättningar. Pragmatismens 
grundidé baseras på ett intresse för hur kunskap är till nytta för människor i deras vardag och tar 
på det sättet avstånd från klassiska utbildningsfilosofiska idéer om att det finns universella 
sanningar om vad kunskap är. Roger Säljö skriver i kapitel 7 Den lärande människan i Lärande skola 
bildning (2017) att pragmatismen var en uppgörelse med skolans antika kunskapsideal samt att den 
var förankrad i de sociala och politiska orättvisor som rådde i USA vid förra sekelskiftet. Det höga 
bildningsidealet var helt enkelt inte kompatibelt med en stor del av de barn som behövde kunskaper 
att omsätta i praktiken i sina liv. Pragmatismen handlar därför om att möta barnen där de är, att 
utgå ifrån deras egen erfarenhetsvärld. Dewey skriver i en av sina texter om skillnaden mellan 
traditionell och progressiv pedagogik att den traditionella främst förmedlar en syn på utbildning 
som något som ”påtvingas uppifrån och utifrån”.23 Han menar att kunskapsinnehållet och de 
värderingar som anses värdefulla av vuxna lärs ut till unga, trots att det kan verka främmande för 
eleverna och inte dockar in i deras egen erfarenhetsvärld. Han beskriver skillnaden: 

Att tvinga på uppifrån ställs mot fri aktivitet; inlärning genom texter och lärare – mot inlärning 
genom erfarenhet; förvärvandet av isolerade färdigheter och tekniker genom drillövningar ställs 
mot förvärvandet av färdigheter som ett medel att uppnå mål som är direkt relevanta; att man 
förbereder sig för en mer eller mindre avlägsen framtid ställs mot att man gör det mesta möjliga av 
livet just nu; statiska mål och material ställs mot att man gör sig förtrogen med en föränderlig 
värld.24  

Gränsen mellan teori och praktik menade också Dewey var överflödig, då ”teori – i bemärkelsen 
reflektion och idéer – och praktik finns i allt vad människor företar sig”.25 Det ena förutsätter det 
andra och framför allt, menar Dewey, blir kunskaper överflödiga om de inte går att översätta i ett 

 
23 Hartman, Sven, Hartman, Ros Mari, Lundgren, Ulf P. John Dewey, Individ, skola och samhälle, 
utbildningsfilosofiska texter i urval (2005) Natur och Kultur, s.167 
24 Hartman, Hartman & Lundgren (2005) s.168 
25 Lundgren, Ulf P, Säljö, Roger, Liberg, Caroline Lärande skola bildning (2017) Natur & Kultur, s.243 



 

16 
 

praktiskt sammanhang. Han tar i sin text Erfarenhet och utbildning upp hur många i vuxen ålder måste 
lära om det man lärt i skolan för att kunskaperna ska vara till nytta. Han skriver att ett problem är 
att ämnesinnehållet i skolan läses isolerat, ”mellan vattentäta skott”26 och att lärsituationen i skolan 
som institution har mycket lite att göra med den verklighet som skolan ska förbereda eleverna inför. 
Vidare beskriver han hur frånvaron av skolundervisning ibland visat sig vara någonting positivt 
eftersom människor då ”åtminstone bibehållit sitt medfödda sunda förnuft och sin förmåga att 
göra egna bedömningar /…/ en förmåga att lära sig av sina erfarenheter”.27  

Skolan ska enligt pragmatismen och Dewey verka i demokratins tjänst. För att förbereda barnet på 
att leva och verka i ett demokratiskt samhälle måste skolan i sig också vara demokratisk och inte 
en institution baserad på vuxnas auktoritet och barns underlägsenhet. Tvärtom ska barnets 
erfarenheter vara det centrala för att begripliggöra kunskaperna och ”att organisera undervisning 
så att barnet kan bygga vidare på sina erfarenheter är pedagogens främsta uppgift”.28  

4.2 Inquiry 

Ett begrepp som är centralt inom pragmatismens syn på lärande är lärande genom inquiry, ett 
svåröversättligt begrepp. Säljö skriver om Deweys syn på undervisning, att den inte bör handla om 
en ”passiv absorbering” av kunskaper eftersom elevens uppgift i en sådan undervisning tenderar 
att bli att bara lära sig för skolans skull.29 I en av Deweys utbildningsfilosofiska texter med namnet 
Undervisningens innehåll skriver han om var utgångspunkten för lärande borde vara. Dewey menar att 
det är ett misstag att introducera en mängd ämnen för den unge eleven, istället borde man se på 
elevens egna sociala aktiviteter som den verkliga anknytningspunkten där innehåll blir begripligt. 
Litteraturen, menar han, kan fungera sammanfattande och bör därför följa efter sociala 
erfarenheter, inte föregå.30 Detta kan sägas vara grundtanken bakom begreppet inquiry, att låta 
elevernas erfarenheter leda, och kunskapsinnehållet följa. 
 
Uppdelningen mellan kunskap som å ena sidan en produkt och å andra sidan som en process har 
inte blivit mindre aktuell sedan Dewey var verksam, och mot denna mekaniska inlärning av fakta 
ställde han lärande genom inquiry. Inquiry beskriver Säljö som något ”problembaserat” och 
”elevaktivt”, alltså att istället för att ta avstamp i vilken fakta som ska läras ut så bör undervisningen 
utgå ifrån ett problem som eleven stött på. I inledningen till en av hans mest kända texter, Mitt 
pedagogiska credo, skriver Dewey om vad utbildning är: ”Barnets instinkter och begåvning tillhanda-
håller materialet och anger utgångspunkten för all utbildning”.31 Han gör också kopplingen till 
hemmet, och menar att barnets deltagande i hemmet är ett tillfälle att skaffa kunskap. Den ideala 
skolan skulle vara en förlängning av hemmet där vardagliga frågor och problem från barnens 
direkta erfarenhetsvärld direkt kan omsättas i praktiska laborationer och undersökningar.32 På det 
sättet får kunskapen en naturlig koppling mellan det upplevda, erfarenheten, och det nya, 
problemet. Kunskapen blir meningsfull och begriplig när den skapas i direkt anslutning till ett 
upplevt problem och Säljö menar att det är viktigt i en värld som präglas av ett allt större 
informationsflöde: ”att göra människor bekanta med de sätt att ställa frågor, undersöka och svara 
på dem som kan tjäna som redskap i en osäker framtid”.33  

 
26 Hartman, Hartman & Lundgren, (2005) s.188 
27 Hartman, Hartman & Lundgren (2005) s.189 
28 Lundgren, Säljö, Liberg (2017). s.247 
29 Ibid. s247 
30 Hartman, Hartman & Lundgren (2005) s.51 
31 Ibid. s.46 
32 Ibid. s.76 
33 Lundgren, Säljö, Liberg (2017). s.251 
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Jag menar att pragmatismen och John Deweys utbildningsfilosofiska texter är relevanta att använda 
som teoretiskt ramverk då man som yrkesverksam lärare alltid borde ställa sig frågan hur under-
visningen bäst kan bedrivas för eleverna. Dewey förespråkar en elevcentrerad och elevaktiv 
undervisning vilket jag menar är viktigt i ett samhälle som i allt större utsträckning värderar betyg 
och mätbara resultat högre än den kvalitativa bildningen. Dewey förespråkade en undervisning som 
gav eleverna verktyg att hantera en oviss framtid, där undervisningen ligger nära deras egen 
erfarenhetsvärld. Detta menar jag är relevant för denna undersökning som syftar till att undersöka 
elevers egen inställning till skönlitterär läsning i skolan och på fritiden. 

5. Metod 
 
I följande avsnitt redogörs för studiens metod och material. Här beskrivs och motiveras val av 
datainsamlingsmetod och urval, även etiska aspekter diskuteras samt studiens validitet och 
generaliserbarhet. 
 
5.1 Enkätundersökning 
 
Då syftet med denna undersökning är att undersöka gymnasieelevers egna uppfattningar av skön-
litterär läsning i skolan och på fritiden valdes en kvalitativ metodansats och datainsamling genom 
en digital enkät. I Enkäten i praktiken – en handbok i enkätmetodik (2005) skriver Göran Ejlertsson om 
fördelarna med en enkätundersökning. Han menar att man exempelvis kan göra undersökningen 
på ett större urval respondenter, att respondenterna har tid på sig att fundera över frågorna samt 
att man eliminerar ”den s.k. intervjuar-effekten. Det är väldokumenterat, att respondenten vid en 
intervju i större eller mindre utsträckning påverkas av intervjuarens sätt att ställa frågor och 
följdfrågor.”34 Bland enkätens nackdelar finns risken med bortfall. En del respondenter vill kanske 
inte delta alls, medan andra väljer att bara svara på vissa frågor. Frågornas konstruktion är av stor 
vikt för att minimera bortfallet. Andra nackdelar är att det saknas möjlighet för respondenterna att 
själva ställa frågor om enkäten, samt för forskaren själv att ställa följdfrågor som kan fördjupa 
förståelsen för specifika fenomen. Fördelarna med en enkätundersökning bedömdes dock större 
än nackdelarna. Då syftet med uppsatsen är att undersöka gymnasieelevers egna tankar och attityder 
ansågs jag det vara värdefullt att minimera min egen inblandning i form av intervjuare. Det ansågs 
också värdefullt för undersökningen att inkludera ett större antal respondenter för att eventuellt få 
ett mer generaliserbart resultat. Studien har därmed även en kvantitativ dimension. 
 
 
5.2 Urval 
 
Då uppsatsen syfte handlar om gymnasieelever var det en självklarhet att skicka enkäten till 
gymnasieelever. Först gjordes en avgränsning i antal till minst 50 och max 100 elever med hänsyn 
till uppsatsens omfång. Ett informationsbrev skickades ut till samtliga svensklärare på den skola 
där jag genomfört mina två VFU-perioder. Av de lärare som svarade att de kunde hjälpa till att 
distribuera enkäten till sina klasser gjorde jag ett urval baserat på program för att få ett resultat som 
är så generaliserbart som möjligt. Klasserna tillhör programmen Samhälle (SA), Natur (NA), Estet 
bild (EsBil) samt Hotell och Turism (HT) och representerar olika typer av elevgrupper, både från 
yrkesförberedande och studieförberedande program. Det togs inte hänsyn till åldersgrupp eller 
genus i urvalet. 
 
 
 

 
34 Ejlertsson, Göran Enkäten i praktiken – en handbok i enkätmetodik (2005) s.12 
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5.3 Bearbetning och analys 
 

Efter att enkätundersökningen är genomförd ska insamlad data bearbetas och analyseras. Fejes & 
Thornberg menar att ”utmaningen i kvalitativ analys är att skapa mening ur en massiv mängd 
text”35och att forskaren som person både kan vara en styrka och en svaghet för forskningen. Då 
undersökningens data utgörs av elevers textsvar på en enkät med övervägande öppna frågor 
kommer en fenomenologisk analysmetod att användas. Om fenomenologi skriver Andrzej 
Szklarski i Fejes & Thornberg att den ”effektivt får fram det utforskade fenomenets essens, det vill 
säga de mest väsentliga beståndsdelarna av ett fenomen”.36  Enkäten skapades i programmet Office 
Forms vilket använder sammanställande funktioner så data sorteras efter varje respondent och 
fråga, vilket gör att data blir överskådlig och enklare att hantera. Szklarski menar att ett steg i 
analysen är att transformera meningsenheterna (respondenternas svar) till mer översiktliga 
formuleringar. I processen bör man också försöka eliminera sådant i empirin som är irrelevant eller 
upprepande, samt att ”foga samman meningsenheter med ett liknande innehåll”,37 göra en sorts 
sortering av respondenternas svar i mer översiktliga kategorier. Därefter ska centrala teman 
identifieras vilket slutligen leder till en verifiering av essensen i empirin, själva kärnan i det studerade 
fenomenet: elevers attityder till läsning. 
 
5.4 Kvalitet och generaliserbarhet 
 
I anslutning till forskningsresultat är validitet och reliabilitet vanligt förekommande begrepp för att 
bedöma hur väl utförd en studie är och hur tillförlitliga dess resultat är. När validitet och reliabilitet 
ska överses i relation till enkätundersökningar är det primärt frågornas utformning som granskas. 
Ejlertsson menar att frågorna ska vara utformade på ett sådant sätt att svaren mäter det som ska 
mätas samt att man minimerar riskerna för stor slumpvariation i svaren. Ett sätt att kontrollera en 
undersöknings reliabilitet skriver Ejlertsson är ”test-retestmetoden”38 då man låter samma 
respondent upprepa undersökningen vid ett senare tillfälle för att se om resultaten överensstämmer. 
Ett annat sätt att kvalitetssäkra sin enkät är att göra en pilotundersökning för att testa sina frågor. 
Med hänsyn till uppsatsens omfång och tidsram är inga av dessa metoder möjliga att genomföra, 
vilket kan inverka negativt på resultatets reliabilitet. 
 
Fejes & Thornberg använder sig istället av begreppet kvalitet som de menar är  
 

ett överordnat begrepp för att beteckna en noggrann, systematisk och väl genomförd 
kvalitativ studie i vilken ett elegant och innovativt tänkande balanserar väl med en kritisk 
analys/…/Studiens resultat och dess slutsatser ska dessutom vara formulerade på ett tydligt 
och välskrivet sätt och vara väl förankrade i empirin.39  

 
Fejes & Thornberg listar även några saker man som forskare bör se upp för, bland annat 
dataöverbelastning, en massiv datainsamling som blir svår att bearbeta och överblicka. Andra saker 
man bör se upp med som forskare är att inte förhålla sig subjektiv till sina resultat, att ha en ovilja 
att ta upp resultat som strider mot din förförståelse, att dra förhastade slutsatser eller att tolka 
resultatet inkonsekvent.40  
 

 
35 Fejes & Thornberg (2015) s.35 
36 Ibid. s131 
37 Ibid. s141 
38 Ibid. s103 
39 Ibid. s259 
40 Ibid. s.263 
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För att nå en så hög kvalitet som möjligt på undersökningens resultat används för denna uppsats 
de kontrollfrågor som finns tillgängliga i Fejes & Thornberg.41 I utformandet av enkäten har också 
Ejlertssons bok tagits till hjälp, då han menar att det genom förberedelse och noggrant formulerade 
frågor finns goda möjligheter att förebygga exempelvis bortfall eller tvetydiga resultat. Vad gäller 
fenomenologisk analysmetod menar Szklarski att det är viktigt att bibehålla en empirisk förankring, 
alltså att tolkningarna är rimliga i sin kontext.42 Han menar att man också bör förhålla sig till den 
eidetiska reduktionen (att fenomenet studeras så fritt som möjligt, att inga svar är mer eller mindre 
väsentliga utan bearbetas likvärdigt för att hitta den gemensamma nämnaren, essensen.) För att 
säkerställa undersökningens tillförlitlighet menar Szklarski att man kan använda sig av 
kompletterande material, eller en kompetent medbedömare, handledare i detta fall. 
 
5.5 Etiska överväganden 
 
Denna uppsats följer de rekommendationer för etiska överväganden som Vetenskapsrådet 
formulerat i rapporten God forskningssed från 2017. I förordet skrivs fram att ”etiska överväganden 
och riktlinjer spelar en mycket viktig roll för forskningens kvalitet, genomförande och hur resultat 
av forskning på ett ansvarsfullt sätt kan användas för att utveckla vårt samhälle”.43 Vidare diskuteras 
skillnaden mellan forskningsetik och forskaretik. Den tidigare rör framför allt etiska frågor kring de 
medverkande personerna i forskningen och hur de får behandlas. Den senare rör etiska frågor om 
forskandet som ett hantverk, exempelvis hur forskaren agerar kring behandling av data och 
publicering av sin forskning. Respondenterna som deltagit i undersökningen i denna uppsats har 
alla blivit delgivna ett informationsbrev som följde med enkätundersökningen (se bilaga 1). I 
informationsbrevet framgår att eleverna inte ombeds lämna några personuppgifter och därmed är 
helt avidentifierade, samt att deras deltagande är frivilligt och närsomhelst kan avbrytas. De 
informeras även om att all data förstörs efter uppsatsens färdigställande, samt att forsknings-
resultatet finns tillgängligt att läsa som en studentuppsats via Högskolan Dalarnas hemsida. Alla 
respondenter som deltar i undersökningen är gymnasieelever och således äldre än 15 år varför 
målsmans godkännande ej behövs. Inga övriga etiska överväganden har behövt göras.  
 

6. Resultat och analys 
 
I följande avsnitt presenteras svaren på enkätundersökningen. Svaren har sorterats tematiskt utifrån 
den indelning som även gjordes i enkäten under rubrikerna Läsvanor, Läsning i skolans 
svenskundervisning och Läsarattityder. Totalt deltog 67 respondenter i undersökningen. En del av 
frågorna hade givna alternativ och presenteras i cirkeldiagram. Majoriteten av frågorna är öppna 
frågor med texsvar där respondenterna fått skriva fritt. I många av fallen anger respondenterna 
flera svar på samma fråga, varför andelen svar överstiger andelen respondenter. Textsvaren har 
placerats in i kategorier och redovisas i tabellform. I uppsatsen analyseras svaren i löpande text. Då 
respondenterna fått skriva fritt måste en generalisering göras för att inte redovisa svaren var för 
sig. Svaren har därför sorterats efter återkommande och närliggande ord enligt fenomenologisk 
analysmetod. Till exempel kan svaret ”jag läser för att lugna ner mig” och svaret ”jag läser för det 
är avslappnande och får mig att tänka på annat” båda sorteras in under ”läsning som avkoppling”, 
samtidigt som det andra svaret också passar in i kategorin ”läsning som verklighetsflykt”. En 
kategorisering innebär alltid en subjektiv tolkning vilket berörs under Metoddiskussion. 
 
 
 

 
41 Finns på s. 258 
42 Ibid. s.143 
43 God forskningssed [Elektronisk resurs]. Reviderad utgåva (2017). Stockholm: Vetenskapsrådet. S.2 
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6.1 Läsvanor 
 
Fig. 1 Läser du skönlitteratur på fritiden? 

 
 
 
Fig. 2 Om ja: varför läser du? 

 
 
Fig. 3 Om nej: varför läser du inte? 
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Fig. 4 Om ja: vilken genre föredrar du? 

 
 
Fig. 5 Hur ofta läser du? 

 
 
 
Fig. 6 Läser du digitala texter? 
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Fig. 7 Vilka, i så fall? 

 
 
Fig. 8 Lyssnar du på ljudböcker? 

 
 
Fig. 9 Hur ofta? 

 
 
 
 
Sammanfattning av enkätsvar som handlar om läsvanor  
 
Elevernas läsvanor som framkommit i undersökningen tyder på att elever som läser på fritiden gör 
det som avslappning och för att det är underhållande. Av de som inte läser på fritiden anger de 
flesta att orsaken är att det är tråkigt och ointressant, alltså raka motsatsen. Av de som svarade 
”nej” på den första frågan om de läser skönlitteratur på fritiden anger 3 respondenter att de läser 
litegrann, digitala texter samt serietidningar och manga. Att de ändå valt att svara nej på frågan om 
de läser skönlitteratur indikerar att de inte uppfattar den läsning de gör som just ”skönlitteratur”. 
Detta kan stämma för fler av respondenterna och kan visa på att frågan borde formulerats 
annorlunda. Av de som svarade ”nej” på den inledande frågan svarade även 13 att de brukar lyssna 
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på ljudböcker, en del fler än sex böcker per år. Att lyssna på ljudböcker anses alltså inte vara samma 
sak som att läsa, varför elevernas tolkning av ”läsning” är direkt textbaserad 
 
De flesta av de läsande respondenterna föredrar romantiska böcker och böcker inom genren sci-
fi/fantasy. I textsvaren förekommer flertalet gånger formuleringar som att läsningen ger 
respondenterna möjlighet att ”leva ett annat liv”, eller ”lära känna karaktärer”, vilket indikerar att 
respondenterna gärna lever sig in i berättelserna och att gränserna mellan vad som är fakta och 
fiktion är mindre viktiga så länge berättelsen är bra. Att läsningen stimulerar fantasin och att det är 
härligt att fantisera framkommer också på flera ställen i textsvaren. Av de respondenter som läser 
svarade en majoritet att de läser 4-6 böcker per år eller mer, vilket ger en bild av att eleverna 
antingen är läsare och därmed läser mycket eller inte är läsare och därmed knappt läser alls. Av de 
som svarat att de inte läser på fritiden har en del ändå svarat att de läser ett par böcker per år. Med 
dessa menas de böcker eleverna får läsa i skolan. 
 
Av de respondenter som inte läser på fritiden svarar flera stycken att de hellre tittar på film eftersom 
det är lättare att komma in i än en bok. Flera skriver också att de snabbt tröttnar på böckerna då 
de är långa. Att det är ”lättare att komma in i” en film eller en serie kan tänkas bero på att de visuella 
intrycken innehåller mycket information på kort tid, medan en bok kräver av läsaren att skapa sina 
egna mentala bilder. Lusten att försvinna in i ett narrativ tycks dock finnas hos samtliga 
respondenter, även om drygt hälften vänder sig till andra medier än skönlitteratur. 
 
Hälften av de respondenter som svarat på frågan om de läser digitala texter svarade ja. De vanligaste 
textformerna är bloggar och forum, en del läser webb-serier eller olika typer av fanfiction och 
novellforum. Endast en av respondenterna angav e-bok som en digital text vilket kan betyda att de 
flesta räknar in e-böcker som ”vanliga” böcker eftersom verktyg som läsplattor och olika läsappar 
på smartphones är så vanligt. Då det saknas en fråga om hur eleverna läser (i tryckta böcker eller 
digitalt) går detta inte att utläsa ur resultatet. 
 
6.2 Läsning i skolans svenskundervisning 
 
Fig. 10 Vad tycker du om att läsa i skolan? (svårt, tråkigt, bra etc) 
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Fig. 11 Är det skillnad på att läsa hemma och i skolan? 

 
 
Fig. 12 På vilket sätt? 

 
 
Fig. 13 Varför tror du att lärare vill att man ska läsa böcker i skolan? 
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Fig. 14 Vad kan man lära sig av att läsa böcker i skolan? 

 
 
Fig. 15 Vad för slags uppgifter brukar man få göra när man läser i skolan? 
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Fig. 16 Vilken uppgift är roligast och varför då? 

 
 
 
Fig. 17 Vilken uppgift är tråkigast och varför då? 
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Fig. 18 Vilken uppgift är svårast och varför då? 

 
 
Fig. 19 Hur borde läsundervisningen vara, vad skulle du ändra på? 

 
Fig. 20 Kan böcker generellt fungera enl. Skolverkets läroplan (lgy11)? 
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Fig. 21 Tycker du att det fungerar så när du arbetar med och läser böcker i skolan? 

 
 
Sammanfattning av enkätsvar som handlar om läsning i skolans svenskundervisning 
 
På den inledande frågan om vad eleverna tycker om att läsa i skolan svarade ungefär lika många 
”tråkigt” som ”roligt”. Dock förekom i över 20 svar ordet ”bra”. Detta innebär att även om 
eleverna tycker att det är tråkigt att läsa i skolan så tycker de samtidigt att det är ”bra”. Detta ”bra” 
tolkar jag som att eleverna tycker att läsningen fyller en funktion, att den är viktig. Att läsningen är 
”bra” trots att den tråkig indikerar att eleverna ändå ser ett syfte med läsningen som inte har att 
göra med dess underhållningsvärde så som den läsning de gör på fritiden. I vissa fall förekom 
kombinationen ”bra” och ”annars läser jag inte”. Vissa av eleverna tycker alltså att det är bra att bli 
”tvingad” att läsa i skolan eftersom de inte gör det på fritiden, men ändå har en uppfattning om att 
man ”borde” läsa. Ett annat typ av svar som också förekom frekvent är att läsning i skolan kan 
vara lärorikt, en beskrivning som inte förekom särskilt frekvent på frågan om varför eleverna läser 
på fritiden. 
 
En klar majoritet (58 ja/4 nej) menar att det är skillnad på att läsa i skolan och på fritiden, och den 
vanligaste motiveringen är att ”i skolan måste man, hemma får man läsa lite som man vill”. Många 
av respondenterna tycker att just det fria bokvalet är det som är positivt med att läsa hemma kontra 
i skolan. Några menar å andra sidan att det är svårt att läsa hemma där andra saker lockar, och en 
elev menar också att variationen på böcker i skolan är bra. Med detta menas kanske att man i skolan 
blir presenterad för böcker man annars inte hade valt. 
 
Eleverna verkar dela uppfattningen att lärare vill att man ska läsa i skolan främst för att träna 
färdigheter som skriv- och läsförmåga samt ett utökat ordförråd. Flera angav i textsvaren också att 
lärare vill att elever ska läsa i skolan eftersom ”man läser för lite nuförtiden”. Eleverna är alltså 
medvetna om de anses läsa för lite, samtidigt förekommer även här svaret ”för att det är bra att 
läsa”. Vissa är mer specifika och menar att läsningen kan vara ”allmänbildande”. Eleverna tycks 
också hålla med lärarna, då de flesta svaren på frågan om vad eleverna själva tycker att de kan lära 
sig av skolläsning är just ordförståelse och läs- och skrivträning. Många svarar ”beror på boken” 
och kopplar därmed lärandet till bokens innehåll snarare än läsningen i sig. Detta kan tolkas som 
att eleverna menar att man lär sig nya saker, fakta, genom bokens berättelse. Tio av eleverna svarade 
också att man kan ”få insikt i andra människors liv”, vilket kan sägas ansluta till det resonemanget. 
 
De vanligaste uppgifterna som man får göra i anslutning till skolläsning är enligt eleverna boksamtal 
och olika typer av skriftliga inlämningar som recensioner, referat och analyser. Läslogg hör också 
till de vanligare arbetssätten samtidigt som det är en av de uppgifter eleverna tycker minst om. De 
menar att de inte vill pausa i läsandet för att skriva, och att det är ointressant att göra en upprepande 
övning som de menar inte förändras. En del anger också att det är svårt att veta vad läraren vill att 
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de ska skriva i uppgifterna, att lärare har höga krav på analys- och tolkningsförmåga. Några menar 
att diskussioner och boksamtal är det roligaste eftersom det är lättare att uttrycka sina egna tankar 
då, medan andra menar att det tvärtom kan vara svårt att komma fram till något om man hamnar 
i en grupp som inte fungerar. De långa skrivuppgifterna är det som eleverna tycker minst om, 
förutom läsloggen. De tycker att det är svårt att skriva, att det tar lång tid och att det är besvärligt 
att behöva gå tillbaka i boken ofta.  
 
På frågan om vad eleverna skulle ändra på i läsundervisningen svarar en majoritet att de vill välja 
egna böcker, några med tillägget att det ska vara valfria arbetssätt i anslutning till läsningen, eller 
inga uppgifter alls. Man skulle kunna tolka detta som att det inte är läsningen i sig som är jobbig 
för eleverna, utan arbetsuppgifterna som följer samt lärares förväntningar. 
 
En av enkätfrågorna rörde skolverkets formulering om skönlitteratur som något personligt 
utvecklande som kan ge läsaren förståelse för andra människor i andra tiden och platser, och frågan 
var om eleverna höll med om att skönlitteratur kan fungera på det sättet. En övervägande majoritet 
tyckte att böcker kunde fungera så. Enstaka textsvar inkluderade förbehållet ”men det gör ju film 
också”, eller ”men det är ändå tråkigt”. Något färre tyckte att böcker fungerade på det viset i 
skolundervisningen, och fler svarade att det inte gör det, än på den första frågan. Det görs alltså 
skillnad på läsningen i skola och på fritiden även här och respondenterna verkar tycka att 
skönlitteraturen i större utsträckning fungerar utvecklande utanför skolan. 
 
6.3 Läsattityder 
 
Fig. 22 Vad tycker du det är att läsa? (Kan det även vara film, serier, datorspel osv?) 

 
 
Fig. 23 Borde svenskundervisningen innehålla även annan form av text? 
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Fig. 24 Får läsningen i skolan dig att bli mer eller mindre sugen på att läsa på fritiden? 

 
Fig. 25 Tycker du att det är viktigt att läsa böcker? 

 
Fig. 26 Varför är det viktigt/oviktigt? 

 
 
Fig. 27 Pratar du om dina läsupplevelser med familj/vänner? 
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Fig. 28 Vad får du ut av att läsa på fritiden? 

 
Fig. 29 Vad får du ut av att läsa i skolan? 

 
Fig. 30 Finns det något negativt med att läsa böcker? Vad? 
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stycken skrev att ”text och bokstäver finns precis överallt” och ytterligare några andra tyckte att 
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undervisningen borde innehålla även andra typer av text utöver vanliga böcker, för ”större 
variation”.  
 
På frågan om att läsa i skolan gör eleverna mer eller mindre sugna på att läsa på fritiden var svaren 
”mer” och ”mindre” representerade i ungefär samma utsträckning, något fler tyckte ”mindre”. En 
del tyckte inte att det gjorde någon skillnad, och en del att de blir mer sugna om de har fått läsa en 
bra bok i skolan.  
 
36 av respondenterna tycker att det är viktigt att läsa böcker, 22 hade ingen åsikt och endast sex 
menar att det inte är viktigt alls. Även en del respondenter som inte läser på fritiden menar att det 
är viktigt att läsa. Den vanligaste motiveringen till detta är att läsningen är allmänbildande och 
utvecklande. ”Man lär sig saker” är en vanlig formulering, enstaka textsvar är formulerade som att 
det är svårt att klara sig i livet om man inte är bra på att skriva och läsa. Av de som är negativt 
inställda till läsningen och inte har någon åsikt om huruvida det är viktigt eller inte menar att allt 
som man kan lära sig av att läsa böcker kan man lära sig ändå på andra sätt, samt att man ändå inte 
lära sig något om man inte är intresserad. 
 
Mot slutet av enkäten ställdes frågan om vad eleverna får ut av sin läsning i skolan och på fritiden. 
På fritiden var det vanligaste svaret (av de som läser på fritiden) att det är för avkoppling och 
underhållning, samt att man gillar att leva sig in i berättelser. ”Jag mår ofta bättre av det, konstigt 
nog” och ”att visualisera mig själv i olika berättelser är roligt” är två av textsvaren. Att man läser 
för att ”bli lugn” var också ett återkommande svar. I skolan å andra sidan är det vanligaste svaret 
att man lär sig saker, men skolläsningen tycks också ge upphov till en del stress. ”Jag mår dåligt av 
det”, ”jämför mig med andra som läser snabbare” och ”när man läser i skolan är det som att man 
har i baktanken att man ska göra en uppgift efter det vilket gör att man inte tycker det är lika roligt” 
är olika textsvar. En del svarar istället att läsning i skolan är roligare än mycket annat man gör på 
lektionerna och att det också ofta är lugnt och skönt. 
 
Avslutningsvis frågade jag om det fanns någonting negativt med läsning varpå de flesta svarade att 
det inte finns det. Några tycker att det dåliga med böcker är att det är tråkigt, tar tid och att det är 
jobbigt att tvingas läsa tråkiga böcker. Ett fåtal menade att man kan bli påverkad av böcker, eller 
läsa så mycket att man blir osocial. Jag tolkar detta som att böcker i sig inte verkar vara något dåligt, 
utan att aktiviteten läsning kan vara svår och jobbig. 
 
 

7. Diskussion 
 
I följande avsnitt diskuteras studiens resultat mot den aktuella forskningen och det valda teoretiska 
ramverket. Här återkopplas även till studiens forskningsfrågor: 
 

1. Hur ser gymnasieelevers läsvanor ut enligt dem själva?  
2. Vad tycker eleverna om att läsa skönlitteratur? 
3. Hur tycker eleverna att skolans litteraturundervisning ska se ut vad gäller innehåll, 

utformning och examination?  
 
 Sedan följer även en diskussion om studiens metod och genomförande.  
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7.1 Resultatdiskussion  
 
Studiens forskningsfrågor låg till grund för utformandet av enkätundersökningen, varför det är 
rimligt att dela upp resultatdiskussionen efter dem. Nedan följer en diskussion av studiens resultat 
i relation till den valda forskningen och det teoretiska ramverket. 
 
7.1.1 Hur ser gymnasieelevers läsvanor ut enligt dem själva? 
 
Som framkommer i resultatet om elevers läsvanor svarade en majoritet att de inte läser skön-
litteratur på fritiden (fig. 1). Anledningen till att man inte läser menar eleverna är för att det är 
tråkigt och ointressant. När i elevernas liv dessa inställningar till skönlitteratur som antingen 
underhållande eller tråkigt formas framgår inte av studien, men är onekligen intressant då man, för 
att bilda sig en uppfattning om att läsning är tråkigt, någon gång måste ha haft en tråkig 
läsupplevelse. En följdfråga jag gärna hade ställt till de respondenter som inte läser skönlitteratur 
på fritiden är vad de gör istället, för att komma åt det som av de läsande eleverna beskrivs som 
”underhållning” och ”verklighetsflykt”. På grund av att icke-läsarna ofta anger att de hellre tittar 
på film eller serier är jag nämligen av uppfattningen att lusten att försvinna in i en berättelse finns 
där oavsett om man gör det via böcker eller andra medier. På frågan huruvida den värdefulla ”fria” 
läsningen som Persson och framförallt Öhman förespråkar kan ge eleverna möjligheter att 
utvecklas genom att ”försvinna in i en historia” torde ju resultatet bli detsamma för de unga som 
hellre försvinner in i ett datorspel eller en film.  
 
Av de läsande eleverna svarade de flesta att de ser läsningen som en verklighetsflykt, eller bara som 
underhållning. Både Nordberg och Olin-Scheller konstaterar i sin forskning att elever som föredrar 
böcker som är ren fiktion oftare läser av just de anledningarna. Även mina resultat visar att fiktiva 
böcker är de populäraste (fig. 4), sci-fi och romantik har fått många fler svar än ex fakta och 
biografier. Av de läsande eleverna anger en majoritet att de läser 4-6 böcker per år, vilket ger en 
bild av eleverna som antingen läsare (läser mycket) eller icke-läsare (läser knappt alls). I enkätens 
textsvar förekommer ofta formuleringar som att läsningen ger eleverna möjlighet att ”leva ett annat 
liv” eller ”lära känna karaktärerna”. Dylika svar bekräftar vad Nordberg säger om elever som 
läskompetenta, att de besitter en förmåga och framförallt en vilja att identifiera sig med det lästa 
och dra paralleller mellan fiktionen och sitt eget liv. Detta menar han ger lärare stora möjligheter 
att koppla läsundervisningen till elevernas egna erfarenhetsvärldar. Med Deweys tankar om att låta 
elevens erfarenheter leda undervisningen skulle det innebära för lärarens del att ta avstamp i de 
kopplingar eleverna själva gör mellan det lästa och sina egna liv, snarare än att presentera färdiga 
frågor som ska besvaras efter avslutad läsning.  
 
Flera av respondenterna anger också att de lyssnar på ljudböcker, trots att de inte angett att de läser 
på fritiden. Eleverna tolkar inte ljudböcker som läsning, trots att de fördelar som en fri, 
uppslukande läsning kan ha, torde vara desamma även om berättelsen lyssnas på. Även en del 
färdigheter som ordförståelse tränas genom att lyssna, varför en diskussion om ett vidgat text-
begrepp kanske behövs i klassrummet för att också ta bort stigmat kring att inte vara en läsande 
person. Med ett bredare textbegrepp skulle fler elever se sig som konsumenter av text och med en 
självbild som ”läsare” blir eleven en aktiv deltagare i läsningen istället för ett passivt offer för den. 
Sundström Sjödin skriver om just konstruktionen av icke-läsare som litteraturundervisningens 
mörka baksida. Om läsning är accepterat som automatiskt gott och nyttigt blir den som inte läser 
accepterad som automatiskt bristfällig. Sundström Sjödin menar att ”reading might be the most 
hegemonic and unquestioned positive aspect of education which can be found”44 men menar också 
att det faktum att läsningen har den rollen gör att vi glömmer att det är en konstruerad sanning 
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vilken också sätter en stor grupp människor utanför detta positiva, nämligen icke-läsarna. Icke-
läsarna, menar Sundström Sjödin, blir en passiv grupp i undervisningen. En problematisk grupp 
där läsningen är ”a remedial style of reading which is expected to tame the inner beast via certain 
reading strategies”.45 Ur ett pragmatiskt synsätt skulle läsningen visserligen ses som nödvändig då 
vi lever i ett textbaserat samhälle där text i olika former formligen översvämmar våra dagliga liv, 
men läsningen skulle sättas i relation till just nödvändigheten. Värderingar som fint/fult skulle inte 
ha någon relevans för skönlitterär läsning inom pragmatismen, utan snarare skulle fokuset vara på 
frågor som Hur kan läsning hjälpa mig i min vardag, eller Vilken typ av läsande behöver jag kunna 
för att fungera i samhället? Behovet av läskunskapen skulle få leda läsundervisningen, vilket kan 
tolkas som innebörden i begreppet inquiry. 
 
7.1.2 Vad tycker eleverna om att läsa skönlitteratur? 
 
Flertalet av frågorna i enkäten rör elevernas inställning till att läsa, både hemma och i skolan. Nästan 
alla svarade att det är stor skillnad mellan att läsa i skolan och på fritiden (fig. 11) och på frågan om 
vad eleverna tycker om skolläsningen (fig. 10) svarade majoriteten att det är ”bra”. Nästan lika 
många svarade att det är ”tråkigt” som att det är ”roligt”, flera stycken med tillägget ”om man får 
välja själv”. Just det fria valet tycks vara något som många är överens om, det är roligare att läsa 
om man får välja bok. I textsvaren framkommer på en del ställen att det trots allt kan vara bra att 
tvingas läsa sådant man själv inte hade valt, men den övervägande åsikten är att fri läsning är roligt 
och styrd läsning är tråkigt. De allra flesta är dock överens om att läsning är just ”bra”. Nordberg 
lyfter detta faktum i sin rapport där han summerar de elevarbeten han analyserat:  
  

Här framträder uppsatsförfattare som inte förankrat läsningens utvecklande och existentiella 
sidor i sig själva och berättar om hur nyttigt det är med läsning. Vad nyttan består i kan i 
många fall inte specificeras /…/ Tydligare än så kan inte det litteraturdidaktiska behovet bli. 
Först när läsningen förankras i läsarens inre och receptionsprocesserna medvetandegörs kan 
ett verkligt personlighetsutvecklande inledas.46  
  

Nordberg resonerar här som att syftet med litteraturläsning är det ska vara personlighets-
utvecklande och att det i det fallet inte räcker med att konstatera att läsning är ”nyttigt” eller ”bra”. 
Det går givetvis att ifrågasätta om personlighetsutveckling är det naturliga målet med skolans 
litteraturundervisning, men Skolverket tycks vara inne på samma idé och formulerar läsningen som 
något som ska ”leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur /…/ som källa 
till självinsikt”.47 Av enkätsvaren går det att utläsa att en majoritet av eleverna tycker att det är 
viktigt att läsa (fig. 25) och motiverar detta med att ”det är allmänbildande” och ”utvecklande”. På 
frågan om vad eleverna tycker att man kan lära sig av att läsa böcker i skolan (fig. 14) svarade de 
flesta att man får ett större ordförråd och bättre skrivteknik. Eleverna som deltog i min studie 
kommenterade sin uppfattning om läsningen som ”bra” med exempel. Exemplen visar att 
färdigheter som skrivning och stavning anses viktigt att träna, men också det mer svårdefinierade 
”allmänbildning”. Att läsa hänger ihop med att vara bildad. Utgångspunkten för Sundström Sjödins 
forskning är just denna förgivettagna sanning om litteraturen som någonting självklart gott, där 
läsningen blir ”an omnipotent solution to a disparate set of problems”.48 I inledningen till sin 
avhandling skriver hon om hur läsning och läskunnighet (literacy) används ”as a measurement of 
and a surety for economic development and individual prosperity”49 och hur detta tänk har 
resulterat i att elevers bristande läsförmåga har blivit ett hett ämne inom politiska och pedagogiska 

 
45 Sundström Sjödin s.78 
46 Nordberg s.83 
47 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 s.160 
48 Sundström Sjödin s.79 
49 Sundström Sjödin s.18 
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diskussioner. Detta är inget nytt och man kan tänka sig att detta är en bild även eleverna själva bär 
med sig, antingen är man en sådan som läser eller så är man inte det, och de olika epiteten bär med 
sig olika värderingar som att man är antingen ”bra” eller ”dålig” i skolan. Det intressanta i enkät-
undersökningen är att även om många anser att läsning är tråkigt eller onödigt så tycks de flesta 
ändå hålla med om att det är just ”bra” och att det är någonting man borde göra. Med en pragmatisk 
syn på undervisning och lärande skulle stigmat av att vara en ”icke-läsare” möjligtvis försvinna, då 
fokuset skulle ligga på att lära sig läsa det man behöver och inte läsa för att bli en bra människa. 
Med en pragmatisk syn på läsande skulle värderingar som bra/dålig inte vara relevanta, endast 
praktisk/opraktisk eller meningsfull/inte meningsfull. 
 
Det tredje vanligaste svaret på frågan om vad läsningen i skolan kan ge var dock att man får ”insikt 
i andra människors liv”. Att läsupplevelserna kan ses som att man tar del av andra människors liv 
är återkommande inom forskningen. Olin-Scheller skriver om hur många av eleverna i hennes 
undersökning föredrar att läsa böcker som är ”sanna”. Anledningarna tycks vara dels att eleverna 
kan känna igen sig i böckerna, men främst för att sanna berättelser (eller som upplevs sanna, 
verkliga, för eleverna) väcker stora känslor hos eleverna, och en känsla av att ha lärt sig någonting 
verkligt. Just denna verklighetsanknytning menar Olin-Scheller ger eleverna tillfälle att ägna sig åt 
processer som igenkänning, identitetsskapande och meningsskapande, men just den känslomässiga 
påverkan tycks i Olin-Schellers studie vara en nyckel: 
  

Texter som på olika sätt skapar identitet och närhet i berättande är alltså betydelsefulla för 
elevernas läsningar /…/ För läsarna i studien framstår just identifikationen i berättelsernas 
centralgestalter som ytterligare en viktig aspekt av det känslomässiga engagemanget /…/ 
Eleverna får i melodramens expressionistiska gestaltning, starka känsloladdning, spänning 
och betoning av nära relationen, möta tydliga typiserade karaktärer. Här får de också svar på 
sina frågor om rätt och fel.50 

 
Att fiktionsläsning är starkt förknippat med känslor menar Olin-Scheller är knappast något nytt, 
men det tycks som att det är här fritidsläsningen och svenskundervisningens läsning skiljer sig åt. 
Eleverna uppfattar ofta undervisningstexterna som tråkiga eller irrelevanta vilket leder till ”att 
elevernas dominerande lässtrategi i skolan blir efferent och instrumentell”.51  
 
Eva Nilson har undersökt vilka läsarter och vilken typ av läsare skolan efterfrågar och menar att 
uppgifter i skolan som handlar om text ofta ställer ganska höga krav på eleverna att växla mellan 
olika läsarter. Man skulle kanske kunna tro att skolan är intresserad av att lära ut just en sådan 
instrumentell lässtrategi som Olin-Schellers elever visar på, men tvärtom menar Nilson att många 
av de uppgifter hon granskat i nationella prov efterfrågar en läsare som exempelvis kan dra 
paralleller mellan en fiktiv berättelse och ett reellt samhällsproblem. En typ av läsare som behöver 
både igenkänning och meningsskapande. I uppgifter i anslutning till texter av faktiv och fiktiv art 
förväntas eleven att ”använda sig av den egna erfarenheten/…/ Den egna erfarenheten blir en 
resurs och jämställs i några uppgifter med läsning av litteratur som underlag för att fullgöra 
uppgiften. Elevens eget liv får plats som kunskapskälla i läsningen av litteraturen när den faktiskt 
ska säga något om samhället i stort”.52 Det tycks som att skolan, både genom läroplaner och 
nationella prov, efterfrågar den typen av läsare som elever främst är på fritiden. Dewey är i sin text 
Barnet och Läroplanen från 1902 kritisk mot skolan som institution: ”vi får en situation där barnet 
ställs mot läroplanen, individens natur mot samhällets kultur”.53 Han menar att de två krafterna ofta 
ställs mot varandra trots att ”den pedagogiska processen utgörs av en lämplig interaktion mellan 

 
50 Olin-Scheller s.224 
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dessa krafter”.54 Han fortsätter i texten att diskutera hur ett barns universum inte är uppdelat på 
samma sätt som skolämnena är uppdelade utan att intresset styr barnens inlärning och att det 
snabbt ändrar riktning. Skolans uppdelade schema blir på så sätt frånkopplat barnens egen 
erfarenhetsvärld och saknar ofta anknytning, informationen blir meningslös. I de uppgifts-
beskrivningar Nilson analyserat och som togs upp ovan är istället elevens erfarenhetsvärld något 
som efterfrågas. Precis som i Nordbergs och Olin-Schellers forskning där det visar sig att just en 
anknytning till det upplevda, det begripliga, det nära skapar ett engagemang hos eleverna. 
 
 
7.1.3 Hur tycker eleverna att skolans litteraturundervisning ska se ut vad gäller 
innehåll, utformning och examination? 
 
 
I enkätundersökningen framgår att en stor del av respondenterna tror att lärare vill att man ska läsa 
böcker för att det utvecklar elevernas språk (fig. 13), alltså att det fungerar rent färdighetstränande. 
Det är även vad många av respondenterna svarat på vad man kan lära sig av att läsa böcker i skolan 
(fig. 14) där skrivteknik och större ordförråd är de två största svarskategorierna. Samtidigt är 
respondenterna överens om att det är stor skillnad mellan att läsa i skolan och på fritiden för att 
man är tvingad i skolan men hemma är det fritt (fig. 12). Vidare har eleverna svarat att de roligaste 
uppgifterna att göra i anslutning till en läst bok i skolan är samtal och korta skriftliga uppgifter, 
eftersom dessa uppgifter tillåter att man får dela med sig av sina egna tankar (fig. 16). De tråkigaste 
uppgifterna är läslogg, längre skrivuppgifter och prov. Detta motiverar respondenterna med att det 
är trist att avbryta läsandet och gå tillbaka med täta mellanrum för att skriva loggbok, att det är roligare 
att få skriva fritt samt att det kan vara svårt att veta vad läraren vill att man ska skriva (fig. 17). Om 
respondenterna fick ändra på någonting i läsundervisningen skulle det vara att få välja egen bok. 
Några svarade att de ville läsa mindre, ha större variation bland böckerna eller att få välja en egen 
uppgift efter läsningen (fig. 19). Det fria valet tycks vara återkommande. Respondenterna tycker 
även att fler medier borde användas i litteraturundervisningen, så som film eller spel (fig. 23) och 
en klar majoritet menar att läsningen i skolan får dem att bli mindre sugna på att läsa på fritiden 
(fig. 24) trots att de menar att de lär sig saker av böcker i skolan (fig. 29) till skillnad mot hemma 
där läsningen är till för underhållning och avkoppling (fig. 28).  
 
Det är anmärkningsvärt att respondenterna tycks eniga om att skolan är en plats där lärande sker 
och där läsningen inte kan fungera som nöje eller avkoppling, och vice versa att man inte lär sig 
något av den läsning man gör på fritiden. Dessa svar kan givetvis problematiseras mot det faktum 
att enkäten besvaras i en skolmiljö och att eleverna har en tydlig uppfattning om vad skolan som 
institution är till för. Det blir en tydlig dikotomi mellan fri kontra styrd läsning där den förra 
automatiskt är roligare just för att den inte sker i skolmiljö och därför är frikopplad från alla krav 
på prestationer. Eva Nilson skriver om en typ av provuppgifter som efterfrågar den subjektiva 
läsaren. Den subjektiva läsaren förutsätts att tycka någonting om det lästa utifrån sitt eget liv, och 
ska sätta sitt eget liv i relation till det lästa. Nilson menar att denna typ av uppgifter inte alls är 
ovanlig och att det anspelar på en idé om en elevnära och elevaktiv litteraturundervisning med 
erfarenhetspedagogiska tendenser55 men också att: 
 

när eleven positioneras som ett läsande psykologiskt och förståelsekompetens subjekt måste 
hen kunna relatera det som står i litteraturen till det egna livet. Litteraturen måste vara 
relevant för elevens eget liv – eller elevens liv måste vara relevant för litteraturen – för att 
uppgifterna ska fungera.56 
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Här finns en kritik mot huruvida det är möjligt att utforma uppgifter där man utgår ifrån att eleven 
ska kunna relatera det lästa till sitt eget liv. Olle Nordberg och Christina Olin-Scheller är dock 
överens om att elevers positiva inställning till fiktionsläsning är något som bör användas som ett 
pedagogiskt verktyg i litteraturundervisningen. Nordberg har undersökt ett antal uppsatser där 
elever själva får skriva om sin läsning: 
 

/…/ det är värt att notera att det som läses är, i helt överlägsen stil, fiktionslitteratur. 
Verklighetsflykten och avkopplingen, liksom den mer odefinierade bildningen är skäl som 
snart sagt alla skribenterna utgår ifrån /…/ Den på många sätt så komplicerade 
läsprocessens olika sidor skildras inspirerat och träffsäkert av förvånansvärt många i denna 
unga skara uppsatsförfattare /…/ Slutligen kan tillägga att ingen av dessa uppsatsförfattare 
lyfter fram skolans informella läskanon som inspirerande och utvecklande. Det är 
underförstått fritidsläsningen som åsyftas i uppsatserna.57 

 
Olin-Scheller diskuterar även hon skillnaden mellan elevernas fritidsläsning och den läsning som 
sker i svenskundervisningen. Hon menar att den subjektiva relevans som eleverna ofta efterfrågar 
saknas i de texter som används i skolan, det sker ingen matchning mellan lärares och elevers litterära 
repertoar och man kan bara anta att det stämmer även för respondenterna i min undersökning som 
automatiskt drar parallellen mellan fri läsning som rolig och styrd läsning som tråkig. Olin-Scheller 
skriver att ”elevernas möjligheter till känslomässigt engagemang i de fiktionstexter undervisningen 
lyfter fram är alltså begränsade”58 men menar samtidigt att när det fungerar så fungerar det bra. 
Hon ger exempel på titlar med verkligsanknytning eller ett större sanningsanspråk än ren fiktion 
och menar att ”för eleverna lyfter dessa texter, genom sin ’verklighetsbakgrund’, fram viktiga 
existentiella frågor på ett trovärdigt sätt”.59 Av Olin-Schellers undersökning framgår att den verkliga 
framgången med ett skönlitterärt verk i skolan beror på just matchningen mellan eleven och texten. 
I ljuset av den informationen kan man ställa sig skeptisk till förslag om fast kanon som med jämna 
mellanrum dyker upp i diskussioner om svenskundervisningen.  
 
Med ett pragmatiskt och Deweyskt perspektiv på vad eleverna som deltog i min undersökning 
svarat skulle man kunna säga att läsning i skolan för läsnings skull förvisso är nödvändigt vad 
gällande rent färdighetstränande egenskaper, men att det i övrigt främst bör handla om vad det 
skönlitterära verket kan ge eleven, inte hur elevens bäst kan läsa boken för att få rätt på ett prov. 
Dewey betonar vikten av att lära i nuet, kontra att förbereda sig för en framtid som är okänd och 
abstrakt för eleven. 
  

Den största av alla pedagogiska vanföreställningar är kanske föreställningen om att en person 
bara lär sig just det som han vid ett givet tillfälle studerar. Att man samtidigt lär sig bestående 
attityder, vad man gillar och inte gillar, kan ofta vara mycket viktigare än den 
rättskrivningsläxa /…/ som lärs in. Ty dessa attityder är de som verkligen kommer att räknas 
i framtiden. Den viktigaste attityd som kan formas är den som innebär en önskan om fortsatt 
lärande. Om lusten att lära försvagas i stället för att förstärkas, sker något som är mycket 
värre än bara uteliven förberedelse. Eleven blir faktiskt berövad sin medfödda förmåga att 
lära, som annars skulle hjälpa honom att bemästra de förhållanden han kommer möta under 
livets gång.60 

 
Det som här manifesteras av Dewey sammanfattar inte bara synen på lärande inom pragmatismen 
utan också i min mening vad skolverket försöker uppnå i sin formulering av svenskämnets syfte. 
Att lära sig se det allmänmänskliga och utveckla sin egen person genom att ta del av det samlade 
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mänskliga minnet som skönlitteratur ju är, är vad Dewey menar ett lärande som sträcker sig långt 
utanför skolans gränser. Man kan diskutera hur meningsfullt det är att låta eleverna välja fritt, så 
som de önskar i min enkätundersökning. Blir inte undervisningen godtycklig och subjektiv och 
ojämlik om eleverna får välja vilken bok som helst och vilken examinationsform som helst? Det 
skulle helt säkert gå att argumentera för det, samtidigt går det att argumentera för fördelarna med 
en lustfylld läsning som utan krav på prestationer får stimulera elevens nyfikenhet på sin omvärld 
och leda till just en sådan ”bra” litteraturundervisning som formuleras under uppsatsens syfte.  
 
7.2 Metoddiskussion 
 
Med denna uppsats har jag ämnat undersöka elevers relation till läsning av skönlitteratur på fritiden 
och i skolan, vilket svarar mot det övergripande syftet att få mer kunskap om hur en framgångsrik 
litteraturundervisning bör bedrivas. För uppsatsens undersökning valdes en fenomenologisk 
metodansats med enkätundersökning som tillvägagångssätt. I enkätundersökningen deltog 67 
elever från en gymnasieskola i Jämtland, från olika program och årsgrupper. Om fenomenologi 
skriver Andrzej Szklarski att det lämpar sig väl för att studera ett fenomen, eller ”en bild av 
verkligheten som vi upplever den”61 och att datainsamling ofta sker med hjälp av ”självrapporter”62 
vilket en enkätundersökning kan sägas vara. Inom fenomenologin förekommer olika analys-
metoder av vilka Giorgis analysmetod är den oftast använda. Den går ut på att data bearbetas i 
olika steg, där en avgränsning av ”meningsbärande enheter”63 görs, samt en transformering av 
vardagliga beskrivningar. De vardagliga beskrivningarna utgörs i uppsatsens undersökning av 
elevernas (respondenternas) egna textsvar på enkätfrågorna. Då eleverna fått skriva fritt och 
formulera sina egna svar kan olika elever mena olika saker med sina svar, varför en subjektiv 
tolkning alltid måste göras i transformeringsarbetet. Svaren sorterades efter närliggande ord och 
uttryck, men Szklarski menar också att resultatens tillförlitlighet inom fenomenologin alltid är 
”direkt kopplad till tolkningarnas rimlighet”.64 Ett sätt att kvalitetssäkra sin undersökning menar 
Szklarski är att göra en kompletterande materialinsamling, eller att låta en kompetent medbedömare 
uttala sig, i det här fallet handledare. Trots att en undersökning med fenomenologisk ansats alltid 
är beroende av forskarens subjektiva tolkning menar jag att metoden var det bästa valet för denna 
uppsats då syftet var att just undersöka elevernas egna upplevelser av ett fenomen (skönlitteratur). 
 
Om enkätundersökning skriver Ejlertsson att avsaknaden av den närvarande forskaren kan vara 
både en fördel och nackdel. Det har visat sig att en närvarande forskare i exempelvis intervju-
sammanhang alltid påverkar sina respondenter varför det kan vara fördelaktigt att låta 
respondenterna svara på en enkät anonymt och i sin egen takt. Nackdelen är att forskaren inte kan 
ställa några följdfrågor, eller be respondenten förtydliga sin egen tolkning av vissa begrepp. Inte 
heller respondenten kan ställa några frågor varför det kan förekomma svar baserade på 
missförstånd. För att undvika detta är frågornas utformning och formulering av stor vikt.65  
 
En svårighet som berörts tidigare i uppsatsen är också att arbeta med undersökningar i skolmiljö 
då det finns en risk att eleverna (respondenterna) färgas av kontexten. Det är möjligt att de svarar 
så som de tror förväntas av dem och att enkätundersökningen i sin utformning liknar andra prov 
eller examinerande uppgifter som eleverna är vana att arbeta med i skolan.  
 
Till studiens fördelar ska nämnas informationsbrevet (se bilaga 1) som lästes i samband med 
enkätundersökningen där respondenterna tydligt informeras om att deltagandet är frivilligt och inte 

 
61 Fejes & Thornberg s.132 
62 Ibid. s.136 
63 Ibid. s.138 
64 Ibid. s.143 
65 Ejlertsson s.12 
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bundet till deras undervisning på något sätt. En annan av studiens fördelar är det relativt stora 
respondentantalet (67) vilket gör resultatet mer generaliserbart än om färre respondenter 
inkluderats. 
 
 

8. Slutsatser och didaktisk tillämpning 
 
Denna uppsats har ämnat ta reda på elevers egna inställningar till skönlitteratur på fritiden och i 
skolan och syftet med det var att få mer kunskap om hur en bra litteraturundervisning ska bedrivas. 
Med ”bra” menar jag en litteraturundervisning som låter eleverna, genom litteraturen, nå nya 
insikter och kunskaper. En ”bra” undervisning är en undervisning där mina intentioner som lärare 
stämmer överens med vad eleverna får ut av undervisningen, en undervisning där det råder 
samstämmighet. Baserat på resultatet av denna studie verkar en sådan undervisning bäst bedrivas 
med eleverna i centrum. Det är min roll som pedagogisk ledare i ett klassrum att möta eleverna där 
de är och välja ut litteratur och arbetssätt som utmanar dem tillräckligt mycket för att lärande ska 
ske. 
 
Att låta eleverna välja fritt kan givetvis innebära en del svårigheter och det kräver av mig som lärare 
att vara insatt i den litteratur som eleverna väljer. Det finns också en poäng i att utmana eleverna 
med litteratur de inte känner till och inte själva hade valt. Det viktigaste, enligt mig, är att hitta en 
koppling till elevernas verklighet, deras erfarenhetsvärld, där berättelsen blir begriplig och relevant. 
Många populärkulturella böcker behandlar fortfarande de allmänmänskliga frågor som författare 
har brottats med i all klassisk litteratur i alla tider. Kanske är det viktigaste just att stimulera läslusten 
och låta eleverna behandla sina läsupplevelser fritt från styrda övningar. Om det är den sjunkande 
lässtatistiken och de försämrade språkliga färdigheterna vi vill åtgärda menar jag att vi måste börja 
med läslusten och den fria lustfyllda läsningen. 
 
Jag menar att den kritiska och den lustfyllda läsningen inte behöver vara ett motsatspar i under-
visningen. Det finns naturligtvis en poäng i att träna eleverna i sådana läsarter som kommer att 
prägla deras liv efter skolan, varför en kritisk eller analytisk läsning också borde tränas. Jag hävdar 
dock att genom att leda eleverna in i läsningens universum genom de kanaler som tilltalar eleverna 
själva kommer de fördelar som den kritiska läsningens förespråkare efterfrågar att följa med. 
Genom att till en början tycka om att läsa, via att få ge uttryck för och få respons på sina egna 
spontana reaktioner på det lästa, kommer eleverna att utvecklas till läsare, inte bara av skönlitterär 
text, utan av all text. 
 
Eleverna som svarade på enkäten ger uttryck för att vilja läsa, de delar uppfattningen att läsning är 
något bra och nyttigt. De delar också en vilja att sysselsätta sig med saker som fungerar som en 
verklighetsflykt, vare sig det är spel, böcker eller film. De verkar dessutom eniga om att läsningen 
i skolan är annorlunda från läsningen hemma, och att den senare är roligare. En slutsats detta arbete 
bidrar med till forskningen är således att en framgångsrik litteraturundervisning bör fokusera på 
eleverna, och deras lust att uppleva en berättelse. I en skola där litteraturundervisningen ständigt 
står inför legitimeringsfrågan och där läsintresset bland eleverna i klassrummen är allt svårare att 
komma åt kan detta arbete bidra till en djupare förståelse för vad eleverna själva tänker om skön-
litterär läsning, vad de är intresserade av och hur detta läsintresse bäst kan användas i 
undervisningen. I ett samhälle där den skönlitterära boken är i ett kraftigt underläge både som 
underhållning och undervisning sett menar jag att det är av yttersta vikt för den yrkesverksamma 
svenskläraren att ständigt ställa sig frågan om hur litteraturundervisningen kan bedrivas, med eleven 
i centrum. 
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Bilaga 1 

Information om enkätundersökning om gymnasieelevers inställning 
till läsning på fritiden och i skolan. 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Undersökningen är en del av ett 
examensarbete vid Högskolan Dalarna. Syftet med enkäten är att få ett forskningsunderlag som 
kan hjälpa till att besvara frågor som rör gymnasielevers läsvanor, läslust och inställning till 
läs-undervisningen i skolan, för att slutligen nå mer kunskap om hur en bra 
litteraturundervisning bör vara ur elevers perspektiv.  
 
Enkätundersökningen utgörs av ca 30 frågor som rör dina läsvanor och din egen inställning till 
att läsa böcker på fritiden och i skolan. Genom att fråga gymnasieelever vad ni själva tycker 
om att läsa hoppas jag som gör denna undersökning nå djupare förståelse och kunskap för hur 
en bra svenskundervisning kan bedrivas, med särskilt fokus på just läsning av skönlitteratur 
(vanliga böcker). 
 
Enkäten skickas ut till fyra klasser vid Jämtlands Gymnasium. Klasserna som valts ut för 
undersökningen tillhör olika åldersgrupper och program, detta för att få en större spridning 
bland deltagarna och på det sättet ett mer generaliserbart resultat. 
Enkäten tar ca 15-30 min att fylla i. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan 
när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. Undervisningen är densamma 
vare sig du medverkar i studien eller inte. Om du väljer att delta är det värdefullt om du svarar 
så utförligt som möjligt. Frågorna rör dina läsvanor och din inställning till läsning. Frågorna 
kommer inte handla om något som kan uppfattas som känsligt. Undersökningen kommer att 
presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna.  
 
De uppgifter som efterfrågas i enkäten är endast din klass och ditt program. Namn och övriga 
personuppgifter kommer inte efterfrågas och i undersökningen är du därmed helt avidentifierad. 
Enkätsvaren behandlas konfidentiellt och lösenordskyddat under arbetet och informationen 
kommer endast användas av mig som utformat studien och en handledare vid Högskolan 
Dalarna. Efter avslutat arbete kommer allt material förstöras. 
 
Högskolan Dalarna är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med 
examensarbetet. Som deltagare i undersökningen har du enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) 
rätt att få information om hur dina personuppgifter kommer behandlas. Du har också rätt att ansöka 
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om ett så kallat registerutdrag, samt att få eventuella fel rättade. Vid frågor om behandlingen av 
personuppgifter kan du vända dig till Högskolans dataskyddsombud. 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
Tack för din medverkan! 
Östersund 20/9-19  
Cornelia Palmcrantz. E-mail: h15copal@du.se Telefon-nr: 0760168009 

Handledare Stefan Björnlund, e-mail: sbj@du.se Telefon-nr: 0709322864 
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