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Abstract: Mycket av den forskning som finns idag visar att läsmotivationen hos skolungdomar 
sjunker. I denna studie undersöks högstadieelevers attityder till skönlitterär läsning i skolan samt 
undersöks hur det går att förändra de attityder som finns. Frågeställningarna som användes i 
studien var: 

• Vad tycker eleverna om skönlitterär läsning i skolan? 
• Vad motiverar eleverna till att läsa skönlitteratur i skolan? 
• Hur tycker eleverna att litteraturundervisningen borde gå till i skolan? 

 
Denna studie har en kvalitativ ansats och utgår ifrån semistrukturerade intervjuer och sju stycken 
respondenter intervjuades en och en.  
 
Studiens resultat är att attityden till skönlitterär läsning i skolan är både positiv och negativ, men 
att respondenterna också poängterar flera aspekter att ta hänsyn till för att höja läsmotivationen 
hos dem. De aspekter som främst lyfts fram vid intervjuerna är variation i undervisningen, lärarens 
attityder samt igenkänningsfaktor i boken. Många av respondenterna använder i sina svar även 
ordet ”spännande” för att beskriva hur en bra bok skulle vara. 
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1. Inledning 

 
”Skönlitteratur är viktigare än sms” titulerar skribenten Christer Nylander (2010), vice ordförande 
i riksdagens kulturutskott, sin debattartikel i Aftonbladet som publicerades den 11/2 2010 om 
läsning i samhället och i skolan. Han poängterar fördelarna som finns med läsning av 
skönlitteratur, bland annat bättre språk hos den som läser och större förmåga till kritiskt 
tänkande, och framförallt det starka argumentet att skönlitterär läsning förbättrar skolresultaten. 
Han debatterar för att det är viktigare med skönlitterär läsning än så mycket annat som man 
istället kan göra med sin mobil idag – som till exempel att smsa. Han menar att ökandet av 
mobilanvändning är positiv i den aspekten att ungdomar läser och publicerar mer texter, men 
nackdelarna väger över i detta fall – det syns en ökad fragmentisering och man får mindre tid till 
långa och djupa texter. Oro över att bland annat skolresultaten ska sjunka och ungdomars språk 
försämras poängteras i artikeln, och han funderar om mindre skönlitterär läsning kommer att 
resultera i försämrade individkunskaper i hur man aktivt deltar i, och arbetar för, ett demokratiskt 
samhälle. 
 
Nylanders debattartikel är inte den första som skrivs om den påstått minskade läsningen av 
skönlitteratur hos skolelever, utan i dagens samhälle både hör och ser vi ofta debatten om att 
ungdomars läsvanor försämras, och många argumenterar (däribland debattartikeln ”Nonsens att 
svenska elever skulle läsa för mycket skönlitteratur” av Marcus Bohlin som publicerades i 
Sundsvalls tidning den 22/7 2016) därför kring fördelarna med just skönlitterär läsning. Debatten 
blossade upp rejält i samband med den omtalade ”PISA-katastrofen” år 2012, där svenska elevers 
resultat sjönk avsevärt i samtliga ämnen som testades i (läsförståelse, matematik samt 
naturvetenskap). Under den senaste mätningen år 2018 så syntes dock ett ökat resultat från 
tidigare år, framförallt i läsförståelse (Skolverket, 2019), vilket innebär att svenska elever numer 
har bättre resultat i läsförståelse jämfört med många andra länder. År 2012 så hade de svenska 
eleverna 483 poäng i läsförståelse i jämförelse mot ökningen 2018 då de svenska eleverna fick 506 
poäng. OECD-genomsnittet i PISA låg år 2018 på 487 poäng, vilket innebär att Sverige i 
jämförelse har ett bra resultat. Utifrån detta kan vi se att läsförståelsen hos eleverna ökar, men 
överlag i samhället idag så har läsintresset och motivationen för att läsa sjunkit rent generellt 
enligt Skolverkets undersökning ”Läsning handlar inte bara om svenskämnet” (Skolverket, 2019). 
Dessutom tar undersökningen upp att de avancerade läsarna har minskat, medan de svaga läsarna 
har ökat. I detta fall beskrivs det att avancerad läsare innebär att man läser mycket och snabbt, 
och att vara svag läsare innebär att man har svårt att läsa och ta till sig innehållet. Varför är det så 
att kunskapen ökar men intresset och läsmotivationen minskar? 
 
Som Bengt-Göran Martinsson säger i sin studie Därför läser vi skönlitteratur (Martinsson, 2016) så 
kommer många positiva aspekter fram av skönlitterär läsning och en god läsförståelseförmåga. 
Bland annat så menar Martinsson (2016) att skönlitterär läsning ger kunskap och upplevelser, 
utvecklar samt stärker den personliga identiteten, motverkar odemokratiska värderingar, ökar 
förståelsen för kulturell mångfald samt skapar elever som är demokratiska och empatiska. I och 
med att skolans värdegrund poängterar att eleverna ska lära sig om exempelvis människors lika 
värde och de grundläggande demokratiska värderingarna så kan ett samband ses, i och med att de 
har samma målsättning, mellan de påstådda effekterna och skolans värdegrund, vilket är relevant 
för denna studie. 
 
Tidigare erfarenheter inom skolvärlden har visat att högstadieelever ofta anser läsning av 
skönlitteratur vara ”så tråkigt” och att ”det inte är till någon nytta”. Sammanfattningsvis har jag 
sett fler högstadieelever som varit negativt inställda till skönlitterär läsning mot vad jag sett elever 
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vara positivt inställda. I litteraturstudien Vilka faktorer motiverar högstadieelever till skönlitterär läsning? 
(Hermansson, 2020) framkommer att många skolungdomar har svårt att finna någon 
läsmotivation vad gäller läsning av skönlitteratur, och att attityden skolungdomarna ofta hade var 
att läsning var just ”tråkigt”. Det framkommer även att en del elever mest såg läsning som ett 
tvång i skolan och inte som något njutningsfullt för nöjes skull. Utifrån detta har eleverna därför 
ofta svårt att finna någon läsmotivation.  
 
I och med den nedåtgående spiralen kring intresse och motivation till skönlitterär läsning som 
tidigare nämnts, så anser jag det vara relevant att undersöka just skönlitterär läsning i 
svenskämnet i skolan. Men även vad elevernas uppfattning är om sin egen skönlitterära läsning. 
Skönlitterär läsning har en stor plats i den svenska skolan och därför är det av vikt att se hur 
elevernas uppfattning om det är och vad som motiverar dem till läsningen. 
 

2. Bakgrund 
 
Detta kapitel inleds först med en begreppsdefinition, för att sedan gå igenom vad 
styrdokumenten säger om skönlitterär läsning i skolan och slutligen förklaras vikten av 
skönlitterär läsning generellt i både skolan och samhället. 
 
2.1  Begreppsdefinition 
 
I denna studie förekommer det sammansatta ordet läsmotivation frekvent vilket menas vara ett 
resultat av både inre och yttre motivation (dessa begrepp förklaras mer utförligt under begreppet 
motivation). En förklaring till begreppet att om eleven har ett intresse att läsa även på fritiden, så 
innebär det att eleven har en inre motivation till läsning. Däremot, om eleven enbart skulle läsa i 
skolan i syfte att få ett betyg så handlar det då om en yttre motivation. I denna studie så kommer 
begreppet att användas och åsyftas till att individen och/eller elever har ett intresse och därför en 
motivation till läsning. 
 
Motivation är i denna studie ett återkommande begrepp, i och med att ett av studiens syften är 
att se till elevernas motivationsfaktorer. Ordet betyder enligt Svenska Akademins ordlista (SAOL) 
”system av motiv för handlande; inre motivering, drivkraft”. Enligt Håkan Jenner (2004:41–43) så 
är begreppet svårdefinierat. Men han anser att man utifrån ordet motivation kan komma att lägga 
till inre motivation samt yttre motivation, för att lättare förklara innebörden av begreppet. Han 
menar att motivation består av tre faktorer som är samverkande, där den första berör motivation 
som inre faktor och den andra faktorn är att det finns en tanke om målsträvan hos individen. 
Den tredje och sista faktorn sker genom en växelverkan mellan personens drivkraft och mål. 
Dock poängterar Jenner (2004:43–44) att motivationsprocessen även påverkas av individfaktorer 
och sociala faktorer. I detta nämns ytterligare tre samverkande faktorer som spelar roll i 
processen – den första handlar om att individen ska se målet samt se om det går att nå, den andra 
faktorn utgår från att individen anser att individen ser en nytta med att uppnå målet och den 
tredje och sista faktorn handlar om individens egen bedömning om dennes risk att misslyckas. 
 
Sakprosa är ett begrepp som nämns i denna studie, och därför behövs skillnaden mellan 
sakprosa och skönlitteratur definieras. Med sakprosa menas enligt Skolverkets artikel ”Vad är 
sakprosa?” (Skolverket, 2015) ofta att texterna är informerande och faktabaserade. Författaren 
menar att sakprosatexter i skolan ofta kan vara faktatexter, nyhetsartiklar och recept – men att vi 
även utanför skolan är omringade av texter i allmänhet och sakprosa i form av exempelvis 
förpackningar, på nätet, i appar, i manualer samt i yrkeslivet.  
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Skönlitteratur och skönlitterär läsning är ständigt återkommande begrepp i denna studie. 
Ohlsson (2012:24) skriver att skönlitteratur är ett sammansatt ord från franskan, (belles = skön 
och lettres = litteratur) och förklarar det som är skrivet i syftet att vara konstnärligt. Heith 
(2006:214) beskriver skönlitteratur att vara utifrån fiktion, vilket innebär påhittade historier till 
skillnad från facklitteratur. I denna studie används begreppet som grund till studien, eftersom den 
baseras på elevernas inställning till den skönlitterära läsningen.  
 
2.2  Styrdokumenten och skönlitteratur i ämnet svenska 
 
Ser vi till vad läroplanen för årskurs 7-9 i ämnet svenska tydligt tar upp om skönlitterär läsning så 
nämns det på flera ställen. Läsning av skönlitteratur samt läsförståelse tas upp både som 
kunskapskrav men även i det centrala innehållet. Som kunskapskrav innebär det att olika 
skönlitterära texter ska läsas och därefter ska vissa krav uppnås i form av bland annat elevernas 
läsförståelseförmåga. I kunskapskraven för en E-nivå så kopplas följande ihop med skönlitterär 
läsning (Skolverket, 2011): 

• Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i 
huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.  

• Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till 
tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.  

• Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka 
och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande 
budskap i olika verk.  

• Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess 
upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har 
påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. 

 
I och med dessa punkter kan det utläsas att skönlitterär läsning innehar en stor del i ämnet 
svenska och därmed innebär det att arbetet med skönlitteratur är av stor vikt i undervisningen. I 
det centrala innehållet (Skolverket, 2011) bör detta inom skönlitteratur ingå i skolämnet svenska 
för grundskolans senare år: 

• Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga 
världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. 
Lyrik, dramatik, sagor och myter. 

• Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och 
vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre 
dialoger. 

• Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra. 

• Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, 
Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang 
som verken har tillkommit i. 

Sett utifrån dessa punkter samt de som nämnts tidigare från kunskapskraven så blir det tydligt att 
skönlitterär läsning upptar en stor del av ämnet svenska, och att det ligger betydelse i att lära sig 
något samtidigt som man läser. Läsning av skönlitteratur har en vital roll att spela när det 
kommer till det centrala innehållet och kunskapskraven, vilket i sin tur borde innebära att en 
mängd läsning sker i svenskämnet. Dock säger inte styrdokumenten någonting om 
läsmotivationen vilken har en stor del i hur arbetet på lektionstid utförs av eleverna.  
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2.3  Vikten av skönlitterär läsning i skolan och samhället 
 
Inom skolans värld så visar den forskning som finns på fördelar med läsning av skönlitteratur, 
och just en av de allra viktigaste anledningarna är för att det är språkutvecklande menar många 
forskare (däribland Ohlsson (2012; Öhman 2015). Öhman (2015:20) menar att elever bör läsa 
skönlitteratur i skolan eftersom läsningen ger både konkret kunskap som exempelvis språkkänsla 
och ordkunskap, men det viktigaste menar han är själva berättelsen. Han menar att berättelsen 
skapar en historia och att den då belyser och skapar sammanhang mellan människor, händelser 
och platser, vilket i sin tur innebär att man ger läsaren en möjlighet att förstå både sin historia och 
nutid. Ohlsson (2012:22) menar också att det kan ha ett egenvärde i att låta sig uppslukas av 
litteratur, och att utifrån det så kan även koncentrationsförmågan förbättras, vilket kan leda till 
positiva resultat även i andra ämnen. Ohlsson (2012:53) skriver också att läsning av skönlitteratur 
till exempel kan utveckla och stärka den personliga identiteten men också den kulturella 
identiteten. Dessutom poängterar han också att läsning av skönlitteratur utökar kunskapen, och 
därmed även förståelsen och sympatin, för kulturell mångfald. 
 
Westlund (2015:38) menar att lärarens arbete med just läsmotivation är starkt sammankopplat 
med både själva läsningen men även elevernas läsförståelse och de lässtrategier som behövs för 
att förstå olika texter samt texternas innehåll. Samma författare trycker även på att hur elevens 
utveckling av läsförståelse ter sig är beroende av en hel del samverkande faktorer. De faktorerna 
anses vara elevens motivation till att läsa, vilka lärandemål som ska uppfyllas, lärarens 
undervisning samt vilka texter som ska läsas. 
 
Så varför är det sedan viktigt att läsa skönlitteratur i samhället? Karlsson (2012) menar i sin bok 
En arbetsdag i skriftsamhället att textuella möten uppstår överallt i dagens samhälle, på i stort sett 
alla jobb. Därför menar hon att en viktig del är att våra elever måste ha en god läsförmåga och 
utvecklande lästekniker, i och med att dessa möten blir centrala för elevers lärande. Det är därför 
viktigt att som lärare poängtera vikten av läsningen av både sakprosa och skönlitteratur för sina 
elever, i och med att läsning troligtvis alltid kommer att ha en betydande del i samhället, vilket 
leder till att eleverna måste kunna läsa för att fungera ute i samhället både som individer och 
medborgare. 
 

 
3 Syfte och frågeställningar 

 
Denna studie syftar till att undersöka högstadieelevers attityder till skönlitterär läsning i skolan. 
Detta undersöks med hjälp av följande frågeställningar: 
 

• Vad tycker eleverna om skönlitterär läsning i skolan? 
• Vad motiverar eleverna till att läsa skönlitteratur i skolan? 
• Hur anser eleverna att litteraturundervisningen ska arrangeras för att de ska bli 

motiverade till att läsa? 
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4 Tidigare forskning 
 
Detta kapitel inleds med att beskriva hur elevernas attityder till skönlitterär läsning i skolan ser ut, 
för att slutligen ta upp olika motivationsfaktorer till skönlitterär läsning utifrån ett elevperspektiv. 
 
4.1  Elevernas attityder till skönlitterär läsning i skolan 
 
Läsning av skönlitteratur i skolan utgör, som tidigare nämnts i avsnitt 2.2 en stor del av 
styrdokumenten i ämnet svenska. Merga (2014) säger att läsning ofta anses vara ”icke coolt” och 
”för nördar”, speciellt då bland pojkarna. Syftet med hennes artikel var att utforska 
gymnasieelevers inställning till nöjesläsning av skönlitteratur och dess sociala status vilket togs 
fram med hjälp av en enkät. Dock poängterade Merga (2014) att sedan en hel del kända bokserier 
blivit film, exempelvis Harry Potter, Twilight och Hunger-spelen, så förändrades attityden av 
läsning hos vissa elever och det till det bättre. Något som även tas upp i undersökningen är att 
många av eleverna som faktiskt påstår sig läsa en del hemma gärna mörkar det i skolan och bland 
vänner. 
 
Bommarco (2006) poängterar samma sak, angående att läsning ofta anses vara ”icke coolt” bland 
eleverna i hennes studie. Utifrån det poängterar hon vikten av att läraren måste skapa ett 
klassrum där eleverna vågar lyfta fram sina reflektioner och åsikter – för att det inte förrän då 
som eleverna faktiskt vågar lyfta och förstå vad de läst och att det då kan börja reflektera över hur 
intressant de tycker att läsning av skönlitteratur faktiskt är menar Bommarco. Studiens syfte var 
att få kunskaper om vad som händer när gymnasieelever läser skönlitterära texter i skolan och 
därför bestod materialet av elevers skriftliga texter samt inspelade boksamtal och intervjuer med 
eleverna. 
 
Elevernas attityder är även något som kan kopplas till Linda B. Gambrells artikel “Seven rules of 
engagement: what’s most important to know about motivation to read” (2011). I den presenteras 
sju olika forskningsbaserade punkter som hon anser vara viktiga för ungdomars motivation till 
skönlitteratur. Dessutom belyser hon hur hon anser lärare bör arbeta för att öka elevernas 
motivation till just skönlitterär läsning. I hennes artikel (2011:172) framgår det att hela 37% av 
eleverna i hennes undersökning svarat att de upplever läsning av skönlitteratur i skolan som något 
som de enbart gör för att de måste – inte för att tycker att det är njutningsfullt och lärorikt. Det 
kunde också utläsas att de elever som svarade att de tyckte om att läsa hade bättre studieresultat. 
Gambrell (2011) menar därför att om eleverna inte är tillräckligt motiverade för den skönlitterära 
läsningen i skolan så når de aldrig sin fulla läskunnighetspotential, vilket i sin tur slutligen leder till 
att det kan bli hämmande för elevens slutbetyg. 
 
 
4.2  Motivationsfaktorer till skönlitterär läsning 
 
Utifrån flera studier och avhandlingar (Bommarcos Texter i dialog: en studie i gymnasieelevers 
litteraturläsning (2006), Mansor m. fl. ”Developing and sustaining reading habit among teenagers” 
(2012), Linda B. Gambrells “Seven rules of engagement: what’s most important to know about 
motivation to read” (2011), Margaret K. Mergas ”Peer group and friend influences on the social 
acceptability of adolescent book reading” (2014) samt Gay Iveys “The social side of engaged 
reading for young adolescents” (2014)) har det framkommit att det finns flertalet faktorer som 
kan vara motivationshöjande för eleverna till att läsa skönlitteratur.  
 
En betydelsefull faktor är läsmiljön – både hemma och i skolan, enligt den ämnesdidaktiska 
forskningen. Mansor m.fl. (2012) skriver om vikten av att läsa hemma, redan från barnsben – där 
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poängteras betydelsen av framförallt läsningen av god natt-sagor eftersom man då redan från 
början som förälder väcker läsintresse hos barnet och förhoppningsvis då väcker en livslång 
läslust. Bommarco (2006) lyfter samma faktor - att läsning hemma är av allra största vikt för att 
väcka läsintresse hos barnet, men hon poängterar även att klassrumsmiljön är viktig och beskriver 
att när eleven har vårdnadshavare samt lärare som engagerar sig i läsning så ökar elevernas 
läsintresse.  
 
Ytterligare en aspekt som eleverna anser vara en motivationsfaktor enligt tidigare forskning är 
bokvalet. Både Bommarco (2006:220) och Gambrell (2011:175) skriver att läsningen upplevs mer 
motiverande om eleverna själva får vara med och välja böcker, i alla fall känna att de varit 
delaktiga i valet. Gambrell poängterar att eleverna i hennes artikel kände sig mer motiverade när 
de fick vara med och välja bok. Hon menar att den inre motivationen då ökade och eleverna 
ansträngde sig mer för att förstå vad de läser. Hon menar att läraren utifrån detta och vad som 
den anser vara bäst för eleverna. Det kan vara att låta de helt välja böcker själva eller att läraren 
begränsar till några alternativ. Det kan också hjälpa de elever som inte är starka läsare att inte ta 
en för svår bok och då tappa motivationen. 
 
En annan aspekt är igenkänningsfaktorn i skönlitteraturen som eleverna läser. 
Igenkänningsfaktorn definieras som att eleverna hittar kontaktpunkter till sin egen samvaro och 
livsstil när de läser den tänkta boken. Gambrell (2011:173) menar att när läsningen innehåller en 
igenkänningsfaktor så blir eleverna mer motiverade till att läsa, då det innebär att de även ser en 
relevans i att läsa boken. Hon skriver att eleverna då ser ett större värde i läsningen, vilket i sin tur 
leder till att det då blir att kännas mer meningsfullt att läsa för dem. Gambrell menar att läraren 
bör försöka leta efter böcker och texter som eleven på något sätt kan relatera till och utifrån det 
arbeta med det. Hon poängterar även att det utifrån detta är viktigt att stärka den inre 
motivationen då den anses vara av största vikt i skapandet hos just läsmotivationen hos eleverna. 
Ivey (2014) skriver också om igenkänningsfaktorn och vikten av den. Syftet med hennes artikel 
var att undersöka 70 högstadieelevers attityder till sina läsupplevelser kring skönlitterär läsning 
när läraren i studien tog ett beslut om läsning i klassrummet. Beslutet handlade väldigt kortfattat 
om att låta eleverna själva bestämma vad de skulle läsa och sedan utifrån det bestämma hur de 
ville arbeta med läsningen. Ivey (2014) menar att när elever får diskutera sinsemellan om böcker 
och deras karaktärer när igenkänningsfaktorn finns, så blir diskussionerna mer livliga och mer 
givande. Ivey (2014) menar att om eleverna kan koppla det som de läst till egna känslor och 
tankar så kan det öka möjligheterna för att de ska få en djupare förståelse för vad de faktiskt läst. 
 
En sista faktor som är ständigt återkommande inom forskningen är den sociala faktorn – såsom 
exempelvis kamratskap. Merga (2014:3) menar att läsupplevelsen blev mer positiv hos eleverna 
när de fick dela dem med sina klasskamrater. Hon uttrycker också att eleverna upplevs mer 
motiverade om en vän rekommenderar boken än om de själva väljer den. Även Mansor m.fl. 
(2012:363) tar upp det som tidigare nämnts om vikten av den sociala faktorn, och att kunna 
diskutera det man läst med sina klasskamrater efteråt upplevs också som en viktig del eftersom 
ungdomarna letar stöd och erkännanden hos sina kamrater.  
 
 
5 Teoretiskt ramverk 
 
Detta kapitel behandlar det sociokulturella perspektivet, som är utgångspunkten i det teoretiska 
ramverket i denna studie. Detta utifrån att fokus i denna studie ligger på kommunikation och 
samspel mellan lärare och elever, och det sociokulturella perspektivets utgångspunkt i att 
människor lär sig bäst i sociala sammanhang kan relateras till just de sociala processerna som 
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uppstår i lärarens kommunikation med eleverna. Fler motivationsfaktorer som framkommer i 
studien berör även de sociala samt kulturella aspekterna som finns i detta teoretiska ramverk. 
Dessutom är det sociokulturella perspektivet ett lärandeperspektiv som betonas starkt inom den 
svenska skolan, och kan även därför ses som relevant för denna studie.  
 
5.1 Det sociokulturella perspektivet 
 
Denna studies teoretiska ramverk är det sociokulturella perspektivet för lärande, och det kopplas 
ihop med filosofen och pedagogen Lev Vygotskij som var verksam i början på 1900-talet (Säljö, 
2012:185). Vygotskij menar att det sociokulturella perspektivet kortfattat går ut på att människor 
lär sig som bäst i sociala sammanhang och att synen på lärande är något som är ständigt 
pågående. Därför refererar han till språket som ”redskapens redskap” (Säljö, 2012:189), i och 
med att språket i denna teori är det främsta redskapet. Företrädarna för det sociokulturella 
perspektivet anser också att lärande samt utveckling sker i samspel mellan människor. 
 
Ett av de mest användbara begreppen inom ramen för det sociokulturella perspektivet för att 
beskriva och förstå lärande är ”appropiering”, enligt Säljö (2012:192). Begreppet innebär kort att en 
person blir bekant med samt lär sig bruka kulturella redskap såsom olika fysiska, symboliska och 
språkliga resurser och förstå hur de medierar världen, som exempelvis böcker. Mediering som 
begrepp förklarar samverkan mellan människor och de kulturella redskap som vi människor 
använder för att lära oss att förstå och att agera i omvärlden. Begreppen appropiering samt 
mediering kan tydligt kopplas med denna studie i och med dess betydelse. Studiens syfte bygger 
på läsning av skönlitteratur och elevernas motivation, varpå litteraturen blir ett kulturellt redskap 
till begreppet mediering. Appropiering sker som nämnt exempelvis i skolan där lärarna har en 
viktig roll för att låta eleven appropiera de kunskaper som denne behöver för att förstå sin 
omvärld, exempelvis då via läsning av skönlitteratur. Detta begrepp är då nödvändigt för att 
kunna besvara de frågeställningar som ställts i denna studie, för att se betydelsen av lärarens 
appropiering av sin kunskap till eleven. Mediering i vardagen beskrivs som att det oftast sker utan 
en regelrätt undervisning, till exempel lär sig barnet vad ordet ”mamma” innebär i ett vardagligt 
samtal. Vygotskij menade att barnet utvecklar språk tidigt genom interaktion med släktingar i den 
naturliga hemmiljön, vilket kallas för den primära socialisationen (Säljö, 2012:192). Efter den så 
kommer den sekundära socialisationen, vilket i sin tur syftar till att tillhandahålla individen med 
mer avancerade förmågor, som i sin tur det komplexa samhället kräver av individen. Den 
sekundära socialisationen är viktig för att klara sig i ett komplext samhälle, i och med dess 
betydelse att också få individen att förstå och få de kunskaper som krävs för att verka på 
arbetsmarknaden. Detta i sin tur leder till att försörja individen. För att kunna appropriera sådana 
kunskaper som barnens vardagliga hemmiljö inte erbjuder så krävs det institutioner som 
exempelvis skolan och lärare som arbetar där som kan lära ut dem.  
 
Vygotskij skiljde även på vardagliga begrepp och vetenskapliga begrepp, enligt Säljö (2012:192-193). 
Med vardagliga begrepp menas sådant som man lär sig i vardagen i ett dagligt samspel, medan 
vetenskapliga begrepp innefattar mer abstrakta lärdomar. Det sistnämnda begreppet menade 
Vygotskij att man behöver få bekanta sig med och få förklarat för sig, vilket innebär att det lärs ut 
i skolan. Detta anses vara av relevans i denna studie i och med att de kan hjälpa till att fördjupa 
diskussionen till hur lärarna lär ut och utifrån det vad eleverna lär sig av varandra, och hur de 
arbetar kring skönlitterär läsning, just för att det sociala samspelet är så viktigt i denna teori. 
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6 Metod 
 

I följande avsnitt presenteras först metodval för studien, sedan studiens urval, därefter 
genomförandet, därpå bearbetning och analys, sedan validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
och slutligen de etiska aspekterna. 
 

 
6.1 Val av metod 
 
Fejes och Thornberg (2019:21) menar att metodvalet bör baseras på det fenomen som ska 
undersökas, och inte tvärtom, vilket innebär att forskaren därför bör utgå ifrån studiens syfte vid 
valet av undersökningsmetod. Syftet med detta arbete är att få svar på givna frågeställningar 
utifrån ett elevperspektiv vilket gjort att jag valt att göra en kvalitativ studie med 
semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju har vanligtvis en intervjuguide med 
förberedda frågor (se Bilaga 1), men tillåter intervjuaren att ställa olika följdfrågor beroende på 
vad respondenten svarar.  
 
Denna studie är en kvalitativ studie och den ansatsen valdes i och med att studien ska ge en 
fördjupad inblick i situationen och mycket information av ett fåtal respondenter. Patel och 
Davidson (2011:14) skriver att just när syftet med studien är att förstå och tolka människors 
upplevelser så är kvalitativ forskning att föredra. De menar också att den kvalitativa forskningen 
ofta består av så kallad mjuk data, vilket exempelvis kan innebära intervjuer och tolkande 
analyser. I och med att den semistrukturerade kvalitativa intervjun valdes till denna studie, så 
innebär det att övriga intervjuformer samt den, oftast, kvantitativa enkäten valdes bort.  
 
Denna metod valdes för att jag vill komma åt något som ofta anses svårt med enkätform, jag vill 
få eleverna att reflektera kring deras svar istället för att själv tolka svaren utifrån deras enkätsvar. I 
en ostrukturerad intervju, där respondenten får utveckla egna tankar och idéer med så lite 
påverkan som möjligt av mig som intervjuare, kan det vara svårt att behålla fokus på 
undersökningsområdet, vilket gjorde att det valdes bort av mig som intervjuare då jag inte ansåg 
den vara lämpad till syftet. Vid en strukturerad intervju däremot finns inte lika stora möjligheter 
för respondenten att utveckla sina svar, då det enbart finns en begränsad mängd svarsalternativ. I 
och med studiens syfte, att undersöka vad elever har för attityder till skönlitterär läsning i skolan, 
valdes därför den semistrukturerade intervjun. Valet av denna metod kan också kopplas till det 
sociokulturella perspektivet i och med betoningen av vikten av samspel med andra, därför vore 
exempelvis inte en enkät i pappersform att föredra. 
  
Jag som intervjuare har ett visst antal förbestämda frågor som jag vill ha svar på, men vill låta 
respondenterna utveckla svaren. Ytterligare en anledning till detta metodval, istället för att 
använda mig av helstrukturerad intervju, är för att eleverna ska känna sig bekväma och trygga i 
sina svar och inte känna en känsla av att de sitter i ett förhör,  
 
6.2 Urval 
 
Studiens syfte är att undersöka högstadieelevers attityder till skönlitterär läsning i skolan samt att 
undersöka vad eleverna ser som motiverar dem till skönlitterär läsning, vilket innebär att studien 
har utgått ifrån ett elevperspektiv. Det i sin tur innebär att jag intervjuat sju högstadieelever i 
denna studie. Först av allt skickade jag ut ett informationsmejl till rektorn på den utvalda skolan, 
för att få godkänt att hålla intervjuer. Skolan som jag valde är en för mig tidigare VFU-skola, 
vilket innebär att både personal och elever har viss kännedom om vem jag är. Det kan ge en 
fördelaktig samt en mer avslappnad intervjusituation, då informanterna känner sig bekväma med 
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mig och därför möjligtvis mer positivt inställda till att svara på frågorna. Av den aktuella skolans 
rektor fick jag klartecken att kontakta de två undervisande svensklärarna för årskurs 9 på den 
kommunala högstadieskolan någonstans i Sverige. Av dem fick jag till svar att de skulle höra med 
sina 58 elever om de ville vara med i studien. Jag bad lärarna om att få 8-9 elever att intervjua och 
då intresset var högt så skedde en lottning bland de elever som sagt ja till att vilja delta i studien. 8 
elever anmälde därefter sitt intresse (dock blev det ett bortfall på grund av sjukdom).  
 
 
6.3 Genomförande 
 
Från början var deltagarantalet 8 högstadieelever, men på grund av sjukdom blev det till sist 7 
stycken. Då 7 respondenter ansågs utgöra tillräckligt underlag så togs ingen mer kontakt för att 
utöka deltagarantalet. Vid möte med respondenten har skriftligt och muntligt samtycke givits. 
Innan tid och datum bestämdes för intervjutillfället fick de elever som anmält sitt intresse till mig 
ett informationsbrev att läsa för eget bruk samt visa vårdnadshavare (se Bilaga 2). Efter det togs 
ytterligare en kontakt för att boka dag, tid samt plats för intervjun.  
 
För att få respondenterna så bekväma som möjligt, och därför kunna svara så sanningsenligt som 
möjligt på frågorna, satt vi i ett rum i skolan som de väl känner till. Dessutom så valde jag att 
blanda in enklare frågor såsom vilken genre de läser och liknande (se Bilaga 1 Intervjufrågor), 
frågor som förbereder eleverna inför de frågor som utgår ifrån studiens frågeställningar. Därför 
finns viss relevans att ställa dessa frågor, men är inte den huvudsakliga anledningen. De 
intervjufrågor som ställdes under intervjun är baserade på studiens syfte och frågeställningar. 
Respondenterna fick inte ta del av frågorna innan intervjun, vilket var ett aktivt val av mig som 
intervjuare. Detta gjordes eftersom att jag ville nå svar som var så spontana som möjligt. Under 
intervjuerna så har vissa svar ibland överlappat varandra, vilket lett till följdfrågor samt att alla 
frågor inte alltid ställts eller ställts i den ordning som de står i. 
 
Innan intervjuns start tillfrågades respondenten om denne godkände inspelning av intervju, och 
samtliga respondenter gav godkännande till det. Intervjun spelades då in via en app i mobilen och 
fördes sedan direkt över till en extern hårddisk. Detta gjordes för att minska risken för att 
tekniken på något sätt skulle komma att sluta fungera. Fördelen med att spela in samtalet är att 
jag som intervjuare enbart kan fokusera på intervjun och samtalet slipper störas av anteckningar. 
 
 
6.4 Bearbetning och analys 
 
När samtliga intervjuer var klara så transkriberades de. Detta gjordes så snart som möjligt efter att 
intervjuerna var gjorda för att säkerställa att informationen återgavs på rätt sätt. Vid varje 
transkribering har allting som sades under intervjuns gång skrivits ner samt redovisats i ett separat 
dokument med kodat namn. Analysarbetet vid kvalitativa studier, skriver Larsen (2009:101), 
handlar om att bearbeta mycket text. Det innebär att transkriberingen underlättar för 
analysarbetet.  
 
Jag använde mig sedan av innehållsanalys som Larsen (2009:101) skriver om som angreppssätt, 
vilket frigör möjligheten till att identifiera mönster, samband och gemensamma drag eller 
skillnader. I och med detta så valde jag att färgkoda respondenternas svar utifrån olika teman som 
jag kunde urskilja, vilket blev tre stycken teman. Därefter kopplade jag de olika temana till 
studiens syfte och frågeställningar – det vill säga vad jag ansett besvarat syfte och frågeställningar. 
De teman som sedan kopplades till frågeställning ett var positiv inställning, högläsning, spänning 
samt bokinnehåll. Till frågeställning nummer två kopplades temana igenkänningsfaktor, lärarens 
roll, betyg samt läsning hemma. Till det tredje och sista temat så kopplades svaren variation samt 
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gruppdiskussioner. De svar som jag sedan ansåg besvarat frågeställning ett markerades med 
grönt, frågeställning två med blått och frågeställning nummer tre med gult. Svar och citat jag 
därefter ansåg kunde komma att rymma studiens syfte, men att jag just då var osäker på under 
vilken frågeställning de skulle kunna gå under, markerades med orange färg för att spara till slutet 
av resultatskrivningen.  
 
 
6.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
 
 
Till denna studie har metodvalet skett utifrån studiens syfte och frågeställningar, vilket innebär att 
metodvalet är anpassat efter undersökningen – detta för att säkerställa validiteten samt 
reliabiliteten. Därefter utformades en intervjuguide som användes vid intervjutillfällena för att 
kunna besvara både syfte och frågeställningar. I och med att endast en skola valts ut kan studien 
inte sägas representera alla elever i den svenska skolan, utan enbart eleverna på den valda skolan 
– i och med detta kan underlaget för studien, det vill säga generaliserbarheten, ifrågasättas. 
 
Reliabilitet handlar i kvalitativa studier enligt Denscombe (2016:411) om att på ett tydligt och 
strukturerat sätt beskriva både studiens metod och tillvägagångssätt, i och med att en kvalitativ 
studie till skillnad mot en kvantitativ inte går att upprepa på det exakta sätt som skedde vid 
undersökningstillfället. En ytterligare påverkansfaktor är min egen roll som intervjuare, och det 
faktum att jag ensam gjort detta. Hade undersökningen däremot upprepats av flera forskare som 
kommer med samma resultat, så hade studien utmärkts av hög reliabilitet. Men trots det faktum 
som nämnts så är något som också kan säkerställa en hög reliabilitet noggrannheten i 
informationshanteringen – som det tidigare nämnts i avsnitt 6.4 så höll respondenternas 
intervjuer isär vid inspelning för att direkt efteråt transkriberas. Av vikt att poängtera här är även 
att intervjuerna spelades in, vilket i sin tur innebär att det säkerställer att intervjumaterialet återges 
korrekt. Som intervjuare är jag också medveten om att min närvaro kan ha påverkat 
respondenternas svar i och med exempelvis mitt kön, min ålder samt mitt etniska ursprung, men 
anser att den metod som användes var bäst lämpad för att nå sitt syfte. 
 
Denna studie hade kunnat göras utifrån enkätform, vilket å ena sidan gett mig svar från fler elever 
men å andra sidan inte gett mig samma insikt som jag upplever mig ha fått med de 
semistrukturerade intervjuerna. Utifrån att informationen som kommer ges inte är generaliserbar 
eftersom antalet respondenter är färre än vad de hade kunnat vara om jag använt mig av 
exempelvis enkätform, så ger denna metod ändå möjligheterna till fördjupad helhetsförståelse i 
och med den semistrukturerade intervjun. 
 
 
6.6 Etiska aspekter  
 
I det utskickade informationsbrevet så framgick tydligt att studien följer Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2017) där informations-, samtyckes- och 
konfidentialitetskravet ingår. 
 
Med informationskravet menas att varje deltagare ska bli informerad om syftet med studien samt 
att deras medverkan är frivillig och därför kan avbrytas när som helst utan att förklaring behöver 
ges. Därför informerades respondenterna till studien om detta innan intervjun. Med 
samtyckeskravet menas att respondenterna själva avgör om de vill delta eller inte. 
Konfidentialitetskravet innebär att respondenternas svar inte ska framställas i studien så att det 
kan utläsas vem de är samt att se till att deras uppgifter inte kan kommas åt och nås av obehöriga. 



11 
 

Detta informerades respondenterna om i både det utskickade informationsbrevet samt muntligt 
före intervjuns start. 
 
Även om nyttjandekravet inte är ett krav längre i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
(Vetenskapsrådet, 2017) ansåg jag det ändå vara av vikt för respondenterna att veta att den 
insamlade datan enbart kommer att användas till den avsedda studien. 
 
 
7 Resultat 
 
I följande avsnitt görs först en elevpresentation för att beskriva studiens respondenter. Därefter 
presenteras intervjuresultaten i förhållande till studiens frågeställningar samt de teman som 
framkommit under analysen av transkriptionerna. 
 
7.1  Elevpresentation 
 
Nedan följer en kort presentation av de högstadieelever som intervjuats till denna studie. Samtliga 
elever går i årskurs 9 på en kommunal högstadieskola. Några elever går i samma klass då det 
fanns tre stycken årskurs 9-klasser – 9b, 9c samt 9d. Respondenterna valde självmant att tala om 
läs- och skrivsvårigheter som argument för sina svar, det innebär att det inte var något som jag 
som intervjuare valde att ta upp. I och med detta har jag valt att inkludera detta i 
elevpresentationen. Detta är något som diskuteras mer under avsnitt 8.1 metoddiskussion. 
Ytterligare en aspekt som bör lyftas fram inför presentation av resultat är att ett mönster kan ses i 
att både jag som intervjuare samt respondent vid flertalet tillfällen använder uttrycket 
”spännande” för att beskriva saker. Det bör därför poängteras här att jag som intervjuare vid 
samtliga intervjutillfällen använder uttrycket efter att respondenten sagt det flera gånger. Det är 
alltså inte ett uttryck som jag som intervjuare frammanar.  
 
Elev 1 identifierar sig som kille och är 15 år gammal. Han tycker generellt att läsning är tråkigt då 
han upplever det som svårt. Elev 1 har inte diagnosen dyslexi ännu men väntar på utredning 
enligt honom själv. Han tycker allra bäst om genren fantasy.  
 
Elev 2 identifierar sig som kille och är 15 år gammal. Han läser aldrig på sin fritid och i skolan 
menar han att han ”kommer undan med att lyssna”. Han säger sig vara diagnostiserad med 
dyslexi. Han tycker mest om spännande böcker, eller böcker som är baserade på saker han gillar, 
exempelvis andra världskriget.  
 
Elev 3 identifierar sig som kille och är 15 år gammal. Tycker att läsning oftast är tråkigt, men om 
det är väldigt spännande så kan det gå bra att läsa. Han säger sig vara diagnostiserad med dyslexi. 
Om han får välja bok själv så blir det en bok som är spännande.  
 
Elev 4 identifierar sig som tjej och är 15 år gammal. Hon tycker att läsning är rätt tråkigt, för att 
det oftast är för mycket text att fokusera på. Det som intresserar henne mest med läsning är 
självbiografier, annars är det deckare. 
 
Elev 5 identifierar sig som tjej och är 15 år gammal. Hon anser att läsning ofta är kul till en 
början, men tröttnar efter en stund vilket leder till att hon aldrig läser ut en bok. Hon tycker att 
böckerna ska vara spännande.  
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Elev 6 identifierar sig som tjej och är 16 år gammal. Hon tycker mycket om att läsa skönlitterära 
böcker, och läser en hel del hemma. Hon gillar att läsa fiktion, men hon menar att det onaturliga 

inte får ta över.  
 
Elev 7 identifierar sig som kille och är 16 år gammal. Han tycker att läsning kan vara kul, men 
oftast blir böckerna för långa och då blir han uttråkad och slutar läsa, vilket innebär att han inte 
läser speciellt mycket, nästan inte alls säger han, på sin fritid. Han tycker mest om deckare, gärna 
ska någon dö och det ska vara blodigt. 
 
 
 
7.2  Elevernas tankar om skönlitterär läsning i skolan 
 
Under denna rubrik diskuteras elevernas tankar om den skönlitterära läsningen i skolan utifrån 
den första frågeställningen. Majoriteten av respondenterna ansåg läsning i skolan vara positiv, 
framförallt om läraren använde sig av metoden högläsning, därav rubriken till avsnitt 7.2.1. 
 
7.2.1 Positiv inställning och högläsning hör ihop 
 
Majoriteten av de intervjuade eleverna ansåg att läsning i skolan mestadels var positiv, beroende 
på hur de arbetar i skolan med boken de håller på att läsa. Dock svarar elev 1-4 till en första 
början att läsning är tråkigt, men under intervjun framkommer det att de anser läsning vara mer 
positivt än deras första svar. Både elev 4 och 5 uttrycker att de flesta av deras kompisar, inklusive 
dem själva, ofta utåt pratar om skönlitterär läsning i skolan som något tråkigt medan de 
egentligen för det mesta upplever att det kan vara rätt så skönt att läsa en stund i skolan. Elev 5 
uttrycker att det då brukar lugna ner sig i klassrummet och att det blir ett tillfälle som nästan 
upplevs lite avslappnande för henne. Elev 1 uttrycker att han tycker läsning i skolan kan vara bra 
om boken är bra, men han känner en stress i att hela tiden prestera och att läsa fort, vilket gör att 
han hellre struntar i det då han inte vill känna sig misslyckad. Utifrån den påstådda stressen 
diskuterades därför hur man skulle kunna få bort den pressen, och istället få elev 1 att tycka att 
det är kul.  
 

Elev 1: Asså, eh, jag vet inte. Vi hade bara högläsning sist vi läste på svenskan och 
då kändes det inte stressigt.  
Intervjuare: Jaha, så spännande. Läste ni hela boken högt? Läste ni i klassen eller 
var det läraren? 
Elev 1: Asså, det va Lisa (Läraren, men ändrat namn då eleven sa namnet) som 
läste högt. Det tyckte jag va rätt nice, och sen hade hon liksom så bra röst. Det blev 
så spännande.  

 
Högläsning var något som samtliga elever nämnde som anledning till att de tyckte att den senaste 
boken de läste på svenskan, det var ”helt okej” och ”bra”. Elev 3 uttryckte att den enda gången 
läsning i skolan var bra, var när läraren hade högläsning. Han poängterade samma sak som elev 1. 
Att han då inte kände samma press på att prestera och att han vid högläsning kunde slappna av 
lite och ta in mer av det som stod. Även elev 7 uttryckte att när det var högläsning och allt han 
behövde fokusera på var att försöka hänga med i boken framför sig och lyssna på vad läraren 
läste, så upplevde han att just det gjorde att det kändes helt okej.  
 

Elev 7: Men däremot när vi läser tyst så tycker jag att det typ blir jobbigt. 
Intervjuare: Varför upplever du det vara jobbigt? 
Elev 7: Asså, det blir nästan för tyst, om du fattar vad jag menar. 
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Detta med att klassrummet blir för tyst är något som nämns av elev 6 och 7, att när det blir för 
tyst i klassrummet upplever de att det nästan blir jobbigt och resultatet istället blir att de får svårt 
att koncentrera sig. Detta är inget som tas upp med övriga respondenter, då detta nämndes 
självmant av både elev 6 och 7. Dock är det väldigt intressant att de reflekterar kring det, och 
upplever så pass lika trots deras olika inställning till läsning av skönlitteratur. 
 
 
7.2.2 Böckernas innehåll och behovet av spänning 
 
 
Alla respondenteter påpekade även att den senaste boken de läste i skolan var ”spännande”, och 
hade ett ”spännande” innehåll vilket gjorde att det var kul att läsa den. Spännande verkar överlag i 
alla intervjuer vara ett ledord. Skönlitterär läsning både i skolan och hemma anses vara mer okej 
om boken är spännande. Elev 4 pratar mycket om att hon mest läser självbiografier om hennes 
idoler, men om hon ska välja utifrån skönlitteratur så vill även hon ha en bok som är 
”spännande”, vilket hon då menar är deckare. Även övriga respondenter säger att deckare, helst 
med ”död och blod” (citat elev 7), är mest spännande. Elev 1 poängterar att om boken handlar 
om något han finner intressant så kan boken också bli spännande, även om det inte klassas som 
deckare. Elev 6 tycker även hon om deckare, men främst tycker hon om fiktion, där onaturliga 
saker ofta sker, men här poängteras att det onaturliga inte får ta över för mycket. Ett exempel på 
en bok hon tycker har en lagom blandning är Cirkeln som är skriven av Mats Strandberg och Sara 
Bergmark Elfgren.  
 
 
Elev 7 är den respondent som har mest negativ inställning till läsning, både i skolan och hemma. 
Han berättar att den senaste boken de läste i skolan var bra för den handlade om andra 
världskriget, vilket gjorde den spännande. Även i hans klass så använde sig läraren mest av 
högläsning av den boken, vilket gjorde att elev 7 tyckte att det gick bra. Ska han däremot läsa tyst 
för sig själv tappar han fokus och intresse direkt, berättar han, och han upplever att det inte spelar 
någon roll hur han lägger upp läsningen själv – han tappar fokus.  
 

Intervjuare: Förut sa du att boken ni läste var spännande, om alla böcker du läser 
skulle vara spännande – skulle det då vara lättare att hålla fokus? 
Elev 7: Asså, jag vet inte. Jag försöker ju liksom välja böcker som är spännande när 
vi får välja själv, men tappar fokus ändå tror jag, i alla fall till sist. 

 
Här kan vi se att det är elevens fokus som ställer till det för honom enligt honom själv. Med detta 
menar jag att han poängterar att det är på hans bevåg att fokus tappas, och att det inte spelar 
någon roll hur läsningen läggs upp – varken i skolan eller hemma. 
 
 
7.3  Motivationsfaktorer till skönlitterär läsning i skolan 
 
Här diskuteras motivationsfaktorer till den skönlitterära läsningen i skolan utifrån frågeställning 
nummer två. Det som framkom främst här är att betygens roll spelar roll för motivationen, men 
även lärarens roll samt igenkänningsfaktorn. 

 
 

7.3.1 Betyg, lärarens roll samt igenkänningsfaktorn  
 

När vi diskuterar motivationsfaktorer till den skönlitterära läsningen i skolan så nämner elev 1-5 
och 7 av respondenterna att den motivation de ser är att få betyg och att det är därför som de 
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läser. När vi sedan pratar mer kring betyg som motivation och eleverna får följdfrågor, så dyker 
det upp fler motivationsfaktorer, saker de kanske inte tänkt på som motivationshöjande men som 
de under tiden inser är det. Ett exempel som både elev 2 till 6 nämner är hur läraren lägger fram 
läsningen.  
 

Elev 5: Om läraren går in i klassrummet och presenterar boken som typ sin favorit 
och att den är jättebra, då blir jag ju sugen på att läsa den. 
Intervjuare: Ja, det förstår jag att du blir. Men om du tänker tvärtom då, hur skulle 
läraren agera för att du inte ska vilja läsa boken? 
Elev 5: Men asså typ, om hon bara säger att ”nu ska vi läsa den här boken, så här 
ser upplägget ut”-typ, då skulle jag direkt tycka att det var tråkigt. 
Intervjuare: Så du menar att om läraren är positiv så blir du mer positivt inställd till 
att läsa boken? 
Elev 5: Ja, precis, exakt så menar jag.  

 
Elev 6 är även inne på att boken måste ha viss igenkänningsfaktor också för att bli spännande – 
vilket även är något som elev 1, 2, 3 och 5 poängterar. Utifrån detta kan jag se att resultatet är att 
boken måste tilltala eleverna på ett positivt sätt, och väljer läraren då att lägga fram läsningen av 
boken med en positiv inställning så är det ytterligare en motivationshöjande faktor. När vi 
diskuterar vikten av igenkänningsfaktorn i böckerna så framhäver som tidigare nämnts elev 1-2 
samt 4-6 att om igenkänningsfaktorn finns så blir de mer motiverade till läsningen och till att 
arbeta om boken efteråt.  
 

Elev 4: Asså jag läser ju helst om typ influencers och youtubers, men om jag ska 
läsa en vanlig bok så tycker jag att det är viktigt att jag känner igen mig i det jag 
läser. 
Intervjuare: Kan du utveckla det, alltså vad vill du känna igen dig i? 
Elev 4: Jo men typ, hmm (tystnad), om boken handlar om något jag kan känna 
igen mig i, typ kärleksproblem eller kompisproblem så blir jag att tycka bättre om 
boken på nåt sätt. Det känns lättare att läsa då. 

 
Utifrån denna förklaring av elev 4 och övriga som framhäver igenkänningsfaktorn som en 
motivationshöjare(elev 1, 2, 5 och 6) så kan vi se vikten av att låta eleverna läsa en bok som 
läraren tror att de kan identifiera sig med på något sätt. 
 
7.3.2 Läsning hemma   
 
Något som jag diskuterar med några av respondenterna (Elev 1, 4, 5, 6 och 7) är hur 
lässituationen ser ut hemma hos dem – om de exempelvis läser i skolan, tar de då hem böckerna 
och finner ro i att läsa hemma om de ligger efter och om de läser på sin fritid. Elev 5 pratar 
mycket om att hennes mamma alltid läst mycket högläsning innan hon själv kunde läsa, och att 
mamman än idag brukar ge henne boktips för att få henne att läsa. 
 

Intervjuare: När du får boktips av din mamma, läser du böckerna då? 
Elev 5: Ja, asså, ibland, men inte alltid. 
Intervjuare: Vi har ju pratat om att du har svårt att hålla fokus på att läsa ut en bok 
– läser du boken om du får den av din mamma? 
Elev 5: Asså jag önskar ju att jag kunde säga ja (båda skrattar), men nej tyvärr inte. 
Oavsett om jag tycker boken är bra har jag svårt att läsa ut den. Men då brukar jag 
läsa sista sidorna så jag vet hur den slutar (båda skrattar). 
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Även elev 6 är inne på samma spår. Hon brukar än idag få en del boktips av sin mamma för att 
uppmuntra till läsning, men enligt elev 6 så har de inte riktigt samma typ av favoritbok. Elev 4 
berättar också att hon får boktips av sin mamma, och att både mamman och pappan alltid läst för 
henne och hennes syster, men hon upplever att hennes mamma och hon inte tycker om samma 
böcker. Detta är inget som de anser påverkar deras inställning till läsning i skolan, eller som elev 4 
säger ”det är inget jag tänkt på i alla fall”. 
 
Elev 1 och 7 däremot upplever inte att de finner någon ro att läsa hemma, de tycker att det finns 
annat som lockar dem mer och de upplever inte heller att deras föräldrar läser hemma. Om de 
läst mycket hemma, exempelvis god natt-sagor, är inget som kommer upp i intervjun. Varken 
elev 1 eller 7 upplever heller att detta är något som påverkar deras inställning till läsning i skolan. 
Utifrån dessa svar kan även här ses en motivationsfaktor i att om vårdnadshavare läser mycket 
hemma för eleverna, verkar eleven ha fått upp en blick för läsandet som något positivt. 
 
7.4  Litteraturundervisning i skolan enligt eleverna 
 
Här redovisas resultatet utifrån den sista frågeställningen – hur tycker eleverna att 
litteraturundervisningen borde gå till i skolan? De två punkter som främst lyftes här var att de 
ville ha variation i sin undervisning samt diskussion i grupp. Nedan nämns återigen högläsning 
som något bra. Anledningen till att det står med även här är för att det besvarar även denna fråga, 
precis som tidigare fråga. Majoriteten av respondenterna ansåg att litteraturundervisningen hade 
ett fungerade sätt redan nu, mycket på grund utav att det skedde mycket högläsning. 
 
7.4.1 Variation i undervisningen  
 
Alla de intervjuade eleverna ansåg att högläsning i skolan var något som fungerade bra, i och med 
att det gjorde att de kände att det var lätt att hänga med och att pressen på att de skulle läsa fort 
eller till en viss sida på en viss tid försvann. Högläsning var därför ett upplägg samtliga ville 
fortsätta med. Just pressen i att prestera verkar alltså släppa för både elev 1 och 3 när läraren 
använder sig av högläsning i klassrummet, vilket inte är något som dyker upp med övriga 
respondenter, men där lyfts heller inte frågan på samma sätt. När jag och elev 1 pratat en stund 
om just högläsning så började vi diskutera hur man då som lärare skulle betygsätta det, då vi lekte 
med tanken att pressen skulle försvinna om man hoppade över den tysta, egna, läsningen helt och 
fokuserade på högläsning i olika konstellationer. Det bästa upplevde elev 1 vore att få skriftliga 
uppgifter efter varje kapitel de läst, utifrån de kunskapskrav som finns. 
 

Intervjuare: Så alltså, högläsning i klassen av läraren och sen skriftliga frågor efter 
varje kapitel. Vill du ha så varje gång eller hur tänker du där? 
Elev 1: Asså jag kan tänka mig att ha så varje gång, då slipper jag bli nervös över att 
det är nåt nytt sätt. 

 
Detta är något som enbart elev 1 lyfter, just att han vill ha det på samma undervisningssätt 
varenda gång, just för att när undervisningen blir tydlig så upplever han det lättare. I och med 
detta citat kan även ett visst motstånd hos det nya ses hos eleven, varför är det så? Övriga 
respondenter framhäver just att de vill ha det på olika sätt varje gång, ”så att man inte tröttnar” 
säger både elev 2, 3 och 4.  
 

Elev 2: Om jag får välja helt hur jag skulle vilja att undervisningen skulle vara när 
vi läser så skulle jag säga att jag vill ha det som vi har det nu. 
Intervjuare: Så intressant, vad gör ni nu tycker du som gör att du tycker att det 
funkar så bra? 
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Elev 2: Ja asså sist hade vi ju högläsning som jag sa, och innan det läste vi tyst. Det 
är bra tycker jag, ehm, asså, att det är olika hela tiden.  

 
Utifrån detta citat kan ses att variation i undervisningen är det som lockar denna elev, vilket ju 
även elev 3 och 4 är inne på. 
 
 
7.4.2 Diskussion i grupp 
 
Elev nummer 6 som var väldigt positiv till all läsning generellt, både i skolan och hemma, hade 
som förslag att använda sig mycket av gruppdiskussioner efter avslutad läsdel.  
 

Elev 6: Asså idag så svarar vi mycket på frågor å så när vi läst klart kapitlet. 
Intervjuare: Aha okej, muntligt eller skriftligt då? 
Elev 6: Skriftligt bara. Jag skulle nog tycka det vore kul att prata mer om det man 
läst med ens klasskompisar. Men bara inte för många i en grupp, men typ några 
stycken. 
Intervjuare: Ja, va kul. Det förstår jag. Hur många typ i varje grupp då? 
Elev 6: Men kanske 3 stycken, då tror jag att alla får prata. Ibland har vi grupper 
med typ 6 stycken nu och då vågar inte alla säga något. 

 
Intervjun fortsätter och det framkommer att elev 6 upplever att det skulle kännas mer 
utvecklande om man fick ha en diskussion om det man läst med klasskompisar, istället för att 
vara själv med sina tankar om boken. Så det är något som elev 6 skulle vilja lägga till i 
litteraturundervisningen i skolan. Som tidigare citerats (se avsnitt 7.4.1) så önskar sig även elev 2 
mer diskussion i grupp, främst då för han upplever sig starkare muntligt än skriftligt. När vi 
diskuterar om hur gruppdiskussionerna skulle gå till enligt honom så ska de helst ske i små 
grupper. Nedan följer två olika sekvenser från intervjun med elev 2. 
 

Intervjuare: Så kul att du upplever så. Finns det något du skulle vilja ha mer av då? 
Asså i undervisningen? 
Elev 2: Hmm (tystnad). Ja, mer gruppdiskussioner. Eftersom jag tycker läsning och 
skrivning är svårt så tycker jag att det är roligast att prata, för då känner jag mig 
liksom, eh, bättre. Men som jag sa, att göra olika hela tiden tycker jag är bra, för då 
tröttnar man liksom inte. 

 
 

Elev 2: Jo asså jag vågar ju prata inför alla men många i klassen säger inte så 
mycket, så små grupper med typ tre stycken i varje grupp vore bra. Och sen roliga 
frågor! 
Intervjuare: Ja, hm, okej. Vad är roliga frågor då tycker du? 
Elev 2: Asså inte bara såna frågor som handlar om liksom bokens handling, utan 
även såna som ”hur skulle du göra i en sån situation”-typ. Ah du fattar hur jag 
menar. 

 
Här framkommer alltså också att diskussionsfrågorna gärna får innehålla ett visst djup, just för att 
få igång en ordentlig diskussion, samt ha en viss igenkänningsfaktor. Även här poängteras vikten 
av små grupper, och inte helklass. Överlag så har övriga respondenter inte så många förändringar 
de skulle vilja göra med sin litteraturundervisning än det som tidigare nämnts. 
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8 Diskussion 
 
I detta kapitel redovisas först en metoddiskussion, följt utav en resultatdiskussion. 
 
8.1 Metoddiskussion 
 
Till denna studie valde jag att använda mig av semistrukturerade intervjuer eftersom syftet var att 
försöka nå en så bred förståelse som möjligt, men givetvis finns både för- och nackdelar med 
metoden. Fördelar är bland annat att man som intervjuare kan få väldigt utvecklade svar i och 
med att det i denna struktur är möjligt att ställa följdfrågor och att respondenten då inte upplever 
sig så styrd utan kan tala mer fritt. Dessutom ger förberedda frågor en trygghet och struktur för 
mig som intervjuare, men också möjlighet att ställa följdfrågor utifrån de svar som respondenten 
ger. Dessutom säkerställer även de förberedda frågorna att man får svar på det man söker, vilket 
innebär att relevansen säkerställs. De nackdelar som finns är exempelvis att mängden 
transkribering blir större än vid en strukturerad intervju, vilket också innebär att med den stora 
mängd material som finns kan det vara svårt att jämföra de olika intervjuerna med varandra. Till 
denna studie fick respondenterna inte ta del av frågorna innan intervjun, vilket har en fördel i att 
svaren därför kommer så spontant som möjligt, men en nackdel kan finnas i att svaren kanske 
inte hinner bli helt genomtänka av respondenten.  
 
För att få en större bredd på undersökningen hade enkäter kunnat skickas ut och besvarats av fler 
elever än de sju som nu deltog i studien. Dessutom är en svaghet i studien just att de elever som 
är intervjuade går på samma skola, vilket innebär att några av dem har samma lärare och därför 
får jag som intervjuare liknande svar på exempelvis lektionsupplägg. Utifrån den tidsaspekt som 
fanns med arbetet kan det dock argumenteras för att de sju respondenter som deltog i studien 
anses vara rimligt. Ytterligare något som kan ses som en svaghet i denna studie är urvalet av 
eleverna. Två stycken elever säger att de har diagnosen dyslexi, och en elev säger sig vara på gång 
för att utredas för samma diagnos. Detta innebär att 3 av 7 elever har läs- och skrivsvårigheter, 
vilket då leder till frågan: kan studien då ses som representativ? Om de inte hade haft denna 
diagnos kanske deras inställning sett annorlunda ut. Detta är något som jag som intervjuare, som 
tidigare nämnts, inte visste om förrän respondenterna själva valde att påpeka detta.  
 
Ytterligare två styrkor med denna studie kan vara informationsbrevet som skickades ut innan den 
planerade intervjun samt att intervjuerna spelades in. Informationsbrevet anses vara en styrka i 
och med att det innehöll en tydlig bild av vad som skulle ske samt poängterade att studien följde 
de etiska principerna. Att intervjuerna spelades in anses vara en styrka i och med att det 
säkerställer att informationen återges på ett så korrekt sätt som möjligt.  
 
 
8.2  Resultatdiskussion 
 
Nedan följer en diskussion kring studiens resultat, baserat på studiens frågeställningar. 
 
8.2.1 Vad tycker eleverna om skönlitterär läsning i skolan? 
 
Till en första början pratade elev 1-4 om skönlitterär läsning som något som var rätt tråkigt. När 
vi diskuterade mer så började de tala om läsning som något som var ”helt okej”, vilket även 
resten av eleverna gjorde direkt. Detta kan tolkas väldigt likt det Merga (2014) skriver, att eleverna 
gärna ”mörkar” sin läsning lite grann. Elevernas svar var överlag positiva, vilket innebär att det 
sticker ut lite från den tidigare forskningen som menar att eleverna främst anser läsning av 
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skönlitteratur vara något negativt. Generellt så jublade dessa elever inte över att läsa, men de 
ansåg det vara överkomligt att läsa skönlitteratur i skolans svenskundervisning. Detta anser jag 
vara en spännande diskussion, i och med att de flesta respondenternas första reaktion var att 
läsning var tråkigt, för att sedan ändra inställning. Visserligen ändrade de inte inställning helt, men 
det framkom att de ansåg, som tidigare nämnts, att det var ”helt okej”. Vad är det som gör att 
elevernas första reaktion är ”nej, läsning är tråkigt”? Är det den generella inställningen som Merga 
(2014) skriver om som gör det, att läsning ofta anses vara ”töntigt” och att eleverna därför inte 
riktigt vågar erkänna att de läser? 
 
Högläsning var en del som alla respondenter ansåg vara positiv, framförallt om de fick lyssna till 
läraren när denne läste högt. En av respondenterna uttryckte, som tidigare nämnt, att det nästan 
blev avslappning för henne och att hela klassen då brukade lugna ner sig och komma till ro och 
lyssna uppmärksamt. Utifrån det sociokulturella perspektivet så kan man här tala om att 
högläsning blir ett medierande redskap, i allra högsta grad i och med att högläsningen blir ett 
kulturellt redskap för att förstå omvärlden. Utifrån respondenternas svar så tolkar jag att 
högläsning är ett arbetssätt som de flesta lärare borde arbeta med, i och med att det tydligt fångar 
både elevernas intresse och lust, och därmed motivation. 
 
Utifrån läroplanen och det som står både i kunskapskraven och i det centrala innehållet så är den 
skönlitterära läsningen en väldigt vital del. Att ha någon form av läsmotivation anses dock inte 
vara något som eleverna behöver ha, om man ska tolka styrdokumenten, utan det ansvaret riktas 
helt mot lärarens roll. Men ska eleverna ha något med detta att göra? Eleven ska motiveras till att 
läsa, men hur bör läraren arbeta med eller mot eleverna för att finna deras motivation? Detta 
känns som en relevant fråga att lyfta fram med både elever och lärare, vad förväntas av den andre 
parten? Som nämnts så står det ingenting om läsmotivation i varken kunskapskrav eller centralt 
innehåll, så frågan är hur det bäst arbetas med i klassrummet. Men är läsmotivationen någonting 
som bör bedömas och hur kan den bedömas på ett så rättvist sätt som möjligt? Denna fråga ställs 
utifrån just avsaknaden av detta i kunskapskraven, om läsmotivationen bör finnas med där eller 
inte. Detta ligger också till grund för det sociokulturella perspektivet, hur lärarna bör arbeta med 
eleverna för att exempelvis betona att det är i samspel med andra som vi lär oss.  
 
Något som står redan i inledningen (Hermansson, 2020) är att många av ungdomarna i den 
nämnda forskningen inte ser läsning som nöjesläsning, utan något som sker för att de måste. 
Detta är även något som Gambrell (2011) tar upp. Å ena sidan kan man utifrån detta tänka att 
läsning av skönlitteratur inte måste anses vara roligt, för alla elever kanske exempelvis inte heller 
tycker att Pytagoras sats i matematik är jämställt med roligt. Å andra sidan står det i 
styrdokumenten att lärare ska främja eleverna att uppnå ett livslångt lärande, vilket även innefattar 
den skönlitterära läsningen.  
 
 
8.2.2 Vad motiverar eleverna till att läsa skönlitteratur i skolan? 
 
Till skillnad mot den tidigare forskningen som nämnts så var den sociala faktorn som Merga 
(2014) skriver om ingenting som nämndes i någon av intervjuerna. Vad jag kan se utifrån 
transkriberingen var det inte heller någonting som efterfrågades av mig som intervjuare. Jag kan 
dock tänka mig, utifrån tidigare skolerfarenheter som exempelvis den verksamhetsförlagda 
utbildningen, att den faktorn spelar roll även hos dessa respondenter även om intervjuerna aldrig 
började kretsa kring det. Utifrån den första frågeställningen i avsnitt 8.2.1 kan detta kopplas ihop 
med mörkandet av läsningen. Om alla respondenternas vänner hade läst mycket skönlitteratur 
kanske situationen samt deras svar sett annorlunda ut från första början? 
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Vad som däremot stämde överens med både Bommarco (2006) och Gambrell (2011) var 
igenkänningsfaktorn som en motivationsaspekt. Flertalet av respondenterna poängterade vikten 
av att känna igen sig till viss del bland karaktärer i boken samt i handlingen, och uttryckte att det 
gjorde dem mer positivt inställda till att läsa boken. Till detta hör även att alla elever uttryckte sig 
med ordet ”spännande” flertalet gånger. Boken skulle vara ”spännande” för att den skulle vara 
bra. Vissa elever tolkade då spännande som mord och blod, medan somliga ansåg att det 
övernaturliga också kunde ses som just ”spännande”. Tolkar jag som intervjuare det så tror jag att 
de vill att boken ska tilltala dem på något sätt, och att det är då som den upplevs som spännande. 
Detta är inget som den tidigare forskningen som jag hänvisat till tagit upp, utan det är något som 
jag som intervjuare sett under transkribering – ordet ”spännande” är ständigt återkommande hos 
alla respondenter.  
 
Att läsa hemma var inte något som diskuterades på djupet med alla respondenter, men både elev 
5 och 6 får ännu boktips ibland av sin mamma. Båda uttrycker att de kanske inte har samma 
boksmak som sin mamma, men finner det ändå trevligt att få tips, vilket också gör att de försöker 
läsa böckerna de blir tipsade om – vilket leder till att de läser hemma och tränar sin förmåga. 
Dock nämner exempelvis elev 5 att hon ofta inte läser ut böckerna hon blir tipsad om, utan gärna 
hoppar över till den sista sidan för att få veta slutet. I och med att dessa respondenter ansåg det 
vara av positiv bemärkelse att få tips, kan man se en koppling till det sociokulturella perspektivet 
då det sociala samspelet mellan, i detta fall mamma och barn, ligger i fokus. Utifrån dessa svar 
kan man till viss del se hur föräldrarnas läsning även påverkar elevernas läsning, i och med att 
exempelvis elev 1 och 7 inte upplever att föräldrarna läser hemma, vilket i mångt och mycket 
även innebär att de inte heller gör det. Här går även att hänvisa till de vardagliga begrepp samt 
vetenskapliga begrepp som nämns inom det sociokulturella perspektivet.  
 
8.2.3 Hur anser eleverna att litteraturundervisningen ska arrangeras för att de ska 

bli motiverade till att läsa? 
 
Kring denna fråga så svarade de flesta eleverna att variation i undervisningen var att föredra, och 
några tog då upp mer gruppdiskussioner som exempel. För att här återkoppla till det 
sociokulturella perspektivet så kan man här se att eleverna också tycker att de lär sig via språket 
och i samspel med andra människor – i detta fall deras klasskamrater. Med gruppdiskussioner där 
man blandar alla elever i klassen, både de svagare eleverna och de starkare eleverna, så kan det 
sättas i relation till begrepp appropiering som kommer från det sociokulturella perspektivet. I 
detta fall så lär eleverna av varandra, som till exempel om en elev som anses vara svagare i läsning 
kan lära från en elev som anses vara stark i läsning. För att dra en koppling till bakgrundskapitlet 
och det Ohlsson (2012) skriver om att läsning ofta tenderar att stärka och utveckla ens personliga 
identitet så kan man se att om eleverna efter läsning får chans att diskutera med ens klasskamrater 
så kan den delen utvecklas ännu mer, lika så utvecklas ens förståelse för andra människor och 
deras tankesätt. 
 
Två av eleverna svarade här att de tyckte om att endast ha högläsning som lektionsupplägg för att 
sedan svara på frågor. En av dessa anser sig ha dyslexi och den andra eleven säger sig vänta på 
utredning för dyslexi – kan man här då se ett samband? Att om man som elev upplever läsning av 
skönlitteratur svårt är det skönt att ha någon som läser högt som stöd åt en medan man själv 
hänger med i texten. Här är ett exempel på när lärare måste gå in och vara ett stöd för eleven och 
dela med sig av sina kunskaper, vilket innebär att lärarens kunskaper appropieras till eleven i 
enlighet med det sociokulturella perspektivet. Fortsättningsvis så kan det kopplas till betoningen 
på att människan lär bäst i samband med socialt samspel. Vet man som elev dessutom att det 
upplägget är återkommande och att det därför då inte ligger en press i hur snabbt du som elev 
läser känns det kanske som elev 1 menar att pressen försvinner och du tillåter dig själv att koppla 



20 
 

av på ett annat sätt. Under intervjun med elev 1 så säger han, som tidigare nämnts, ”asså jag kan 
tänka mig att ha så varje gång, då slipper jag bli nervös över att det är nåt nytt sätt”. Utifrån det 
citatet kan vi se att ett visst motstånd till det nya finns, han finner en trygghet i att ha 
återkommande lektionsupplägg. Hur kommer det sig? Hur stöttas elever med denna känsla på 
bäst sätt? 
 
 
8.3  Slutsats 
 
Studien har utgått ifrån och besvarat frågeställningarna: 
 

• Vad tycker eleverna om skönlitterär läsning i skolan? 
• Vad motiverar eleverna till att läsa skönlitteratur i skolan? 
• Hur anser eleverna att litteraturundervisningen ska arrangeras för att de ska bli 

motiverade till att läsa? 
 
Syftet med denna studie var att undersöka högstadieelevers attityder till skönlitterär läsning i 
skolan, samt att undersöka hur det går att förändra attityderna. 
 
Av denna studie kan slutsatsen dras att majoriteten av respondenterna ansåg läsning av 
skönlitteratur i skolan vara ”helt okej”, och framförallt var det högläsning som respondenterna 
lyfte fram som en positiv aspekt då alla uppskattade det. Vidare kan det ses att bokvalet hade stor 
betydelse – igenkänningsfaktorn spelade roll och majoriteten av de intervjuade poängterade att 
boken skulle vara ”spännande”. Något som alla utom en elev sa var att det som motiverade dem 
mest till att läsa i skolan var att få ett betyg, men det visade sig också att läsningen hemma också 
spelade roll – om eleverna hade stöd och stöttning i läsningen hemma fanns ofta ett större 
intresse. Vilket i sig kan kopplas till sociokulturella perspektivet och dess betoning på människor 
lär sig bäst i sociala processer. När eleverna själva fick välja hur de ville att 
litteraturundervisningen i skolan skulle gå till så poängterade många att de ville fortsätta med det 
upplägg som de hade nu – det vill säga ett, vad jag kunde tolka som, varierande upplägg. Dock så 
poängterade två av eleverna här att gruppdiskussion var något de ansåg vara roligt, och gärna ville 
ha mer av. Även detta kan kopplas till det sociokulturella perspektivet och betoningen om att 
människor lär sig bäst i samspel med varandra. 
 
 
8.4  Förslag till fortsatt forskning  
 
Förslag till fortsatt vidare forskning skulle kunna vara att bredda denna undersökning, med fler 
respondenter samt observera hur lektionerna i litteraturundervisningen går till och utifrån det 
undersöka hur exempelvis en diskussion om en bok kan se ut i verkligheten och då analysera för- 
och nackdelar kring det utifrån både elev- och lärarperspektiv.  
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Bilagor 
 
Intervjufrågor  

  
 
Bakgrundsfrågor  
 
Vilken klass går du i?  
Hur gammal är du? 
Vilket kön identifierar du dig som? 
Vad tycker du om läsning rent generellt? 
 
Frågor utifrån frågeställning ”Vad tycker eleverna om skönlitterär läsning i skolan?”: 
 
Vad har du för tankar om skönlitteratur? 
Vad tycker du om läsning av skönlitteratur?  
Varför? 
Vilken/vilka genrer tycker du bäst om att läsa? 
Varför? 
Vad tycker du om att läsa i skolan? 
Varför? 
 
 
Frågor utifrån frågeställning ”Vad motiverar eleverna till att läsa skönlitteratur i skolan?”: 
 
När ni läser skönlitteratur i skolan, vad är det som motiverar dig till att göra det? 
Är det viktigt med läsning för dig? Varför/varför inte? 
Vad skulle kunna få dig att läsa mer (hemma/i skolan)? 
Vilka aspekter anser du vara viktiga för att få dig motiverad till läsning? 
Vad spelar roll och vad spelar mindre roll av de aspekter du sagt? 
 
Frågor utifrån frågeställning ”Hur tycker eleverna att litteraturundervisningen borde gå 
till i skolan?”:  
 
Hur skulle du vilja ha lektionerna när ni ska läsa skönlitteratur i förhållande till hur de är nu? 
Vad skulle du vilja ändra på och varför? 
Vad skulle kunna få dig att vilja läsa mer? 
Vi har tid för några fler kommentarer nu i slutet – är det något du känner att du vill lägga till? 
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Du tillfrågas härmed att delta i studien ”En studie om högstadieelevers inställning till den 
skönlitterära läsningen i skolan”.   
 
Ellen Hermansson heter jag och studerar till ämneslärare på Högskolan Dalarna. Jag håller i 
detta nu på med mitt examensarbete som handlar om skönlitterär läsning i skolan, där fokus 
ligger på hur ni elever upplever läsning i skolan och vad som motiverar er till läsning.  
 
Undersökningen kommer att genomföras genom en intervju där du bland annat tillfrågas 
gällande vad du tycker om skönlitterär läsning i skolan samt om läsmotivation. Intervjun 
kommer att genomföras på en plats som är passande för Er, förslagsvis i skolan. I samtycke 
med Er kommer intervjun att spelas in. 
 
Studien följer Vetenskapsrådets rekommendationer vilket innebär att din anonymitet 
försäkras, att du som deltagare kan välja att avbryta studien närhelst du önskar utan vidare 
motivering, sekretess över vad du sagt samt konfidentialitet vilket innebär att obehöriga inte 
kommer få ta del av det som sagts. 
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