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Syftet med denna studie är att belysa nio killars förhållande till skönlitteratur i skolan och på 
fritiden, och dessutom presentera former av litteraturundervisning som både verksamma 
pedagoger och lärarstuderande kan ha nytta av. För att få insikt i dessa killars erfarenheter av 
skönlitterär läsning har vi valt att genomföra kvalitativa intervjuer. Vi har spelat in, 
transkriberat, kommenterat och utifrån vår forskningsbakgrund analyserat samtliga 
informanters svar. I våra kommentarer fokuserar vi oss på informanternas utsagor, och belyser 
därefter pedagogiska metoder som kan vara till stöd för lärare i undervisningen. I 
diskussionen resonerar vi kring de intervjusvar vi fått samt ställer dem i relation till 
övergripande frågor rörande svensklärares litteraturdidatik. Studien visar att informanterna 
läser olika typer av tidningar och texter på Internet varje dag. Vad gäller skönlitterär läsning 
finns en större variation bland intervjusvaren, då några informanter uppgav att de alltid har en 
bok igång som de läser flera gånger i veckan, medan andra svarade att de inte läser 
skönlitteratur alls frivilligt. Killarna uppgav även sina litteraturpreferenser, tidigare 
erfarenheter av litteraturundervisning samt åsikter och tankar gällande olika 
uppföljningsmetoder vid litteraturläsning i skolan. Majoriteten av informanterna uppgav att de 
föredrog litterära genrer som fantasy, deckare och spänningsromaner, framförallt skrivna 
under 2000-talet och framåt. Vi kunde inte utifrån våra intervjuer uppfatta något unisont 
motstånd mot skönlitteratur – majoriteten av informanterna uppgav att det finns mycket som 
är positivt med bokläsning. Utifrån svaren resonerar vi i vår diskussion om hur lärare kan 
arbeta för att väcka läslust och läsintresse hos sina elever. 
 
Nyckelord: Läslust, läsintresse, gymnasiet, killar, skönlitteratur, litteraturundervisning. 
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1 Inledning  
Ofta har vi från olika håll hört att ungdomar idag läser mindre skönlitteratur jämfört med förr. 

Det har även ofta sagts att killar rent generellt är mindre intresserade av skönlitteraturläsning 

än tjejer. Vi frågade oss om det här var en rättvis bild av situationen i dagsläget, och tog 

därför del av forskning som berör intresse, vanor och könsskillnader vad gäller ungdomars 

läsning idag. Forskningen vi fann ligger till grund för den forskningsöversikt vi går igenom i 

denna studie. Vi rör oss från att behandla ungdomars läsning av skönlitteratur i ett bredare 

perspektiv, till att gå in specifikt på nio killar och undersöka deras relation till skönlitteratur. 

   Syftet med vår studie var att belysa nio killar på gymnasiets relationer till och historia av 

litteraturläsning. Vi ville belysa inte bara hur ofta dessa nio gymnasieelever läser 

skönlitteratur på fritiden utan även hur arbetet med böcker sett ut under deras skolgång och 

hur det kan ha påverkat deras läslust. Vi ville samtidigt ta reda vad dessa elever själva tycker 

om läsning och vad de uppfattar som betydelsefull och givande litteraturundervisning. 

   Vi genomförde därför intervjuer med killar på studieförberedande program. Dessa intervjuer 

ställde vi sedan mot vår forskningsöversikt, i syfte att upptäcka beröringspunkter, paralleller 

och skillnader då det gäller våra informanters läsvanor och erfarenheter av litteraturarbete i 

skolan. Vi har valt att fokusera på läsintresse och läslust utifrån ett didaktiskt perspektiv, där 

vi har försökt se hur tidigare erfarenheter av skönlitteratur och litteraturundervisning i skolor 

påverkat våra informanter. Utöver ungdomars läsvanor presenterar och diskuterar vi även 

didaktiska metoder och pedagogik som är framgångsrik då det gäller att främja elevers 

läsintresse och förmåga att reflektera över lästa texter.  

  Läsning av skönlitteratur från olika tider är inte bara relevant i skolan utifrån kursplaner och 

styrdokument, det är även en källa till fantasi, inlevelseförmåga och språklig kreativitet som 

kan spela en essentiell roll i ungas språkutveckling. Därför är det viktigt att uppmuntra elever 

till att läsa litteratur, och att känna till pedagogiska metoder som kan vara till hjälp vid 

skapandet av läslust. Vi inspirerades till denna undersökning då vi skrev uppsatsen 

Värdegrundsarbete genom skönlitteratur (Maras & Wetterborg 2011), som handlar om 

skönlitteratur som grund för värdegrundsarbete i skolan och innehåller didaktiska metoder för 

litteraturundervisning. 
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1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att ge läsarna en inblick i nio killars åsikter om och erfarenheter av 

skönlitterär läsning i skolan, samt att presentera former av litteraturundervisning som både 

lärare och elever har nytta av.  

 

1.2 Frågeställningar 

Utifrån ovan nämnda syfte har följande frågeställningar formulerats:  

 

• Hur ser läsvanorna ut hos nio killar på gymnasiet? 
 
• Vad anser våra informanter om skönlitterär läsning?  
 
• Vad tycker de om det nuvarande efterarbetet i litteratur och skulle de vilja förändra 

det? 
 
• Vad anser de är meningsfull litteraturundervisning? 

  
• Vilka undervisningsmetoder är lämpliga för att skapa en givande 

litteraturundervisning? 
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2 Bakgrund 

I följande kapitel presenterar vi hur det står till med läsningen i dagsläget i svenska skolor, 

varför ungdomar idag läser mindre än förr, läsningens betydelse utifrån pedagogisk litteratur 

och styrdokument för gymnasieskolan samt på vilket sätt lärarens pedagogik och metodval 

vid litteraturundervisning som stimulerar elever till att läsa skönlitteratur.   

2.1 Läsning i dagsläget 

Eleverna i Sverige har under många år ansetts vara goda läsare. Skolverkets rapport Vad 

händer med läsningen? (2007:8) visar att internationella läsundersökningar har gjorts sedan 

1971. Resultaten i dessa läsundersökningar har visat att Sveriges elever låg bra till vad gäller 

läsförståelse 1971, men att en antydan om försämring ägt rum under 2000-talet. I artikeln 

”Minskat läsande ger sämre läsare” som finns i tidningen Läs & Skriv (nr 1 2011), skriver Eva 

Hedberg (2011:9) att: 

 

Skolsverige är chockat över resultaten från den senaste internationella PISA-undersökningen. Den 

visar att svenska elever har blivit rejält mycket sämre på läsförståelse. Nedgången gäller alla svenska 

elever, men framförallt har de svaga eleverna blivit ännu svagare. 

 

Hedberg (2011) menar alltså att Sverige, från att ha varit ett av världens bästa länder på 

läsning, förlorat sin plats i resultatlistan. Artikelförfattaren citerar också pedagogikprofessorn 

Karin Taube, som hävdar att denna nedgång i läsförståelse inte har med biologiska orsaker 

(exempelvis dyslexi) att göra, utan att det i grund och botten handlar om att ”svenska elever 

läser mindre än tidigare” (Hedberg 2011:9). Taube menar att elever förr i tiden kunde läsa en 

bok när de hade tråkigt, men att det idag finns mycket annat som ger eleverna stimulans 

(dataspel, teve och filmer). Detta faktum är också något som bekräftas av eleverna, och i 

artikeln ”Var tredje pojke i nian vill inte läsa” hävdar Tobias Brandel (Svenska Dagbladet, 

2007-10-12) att en undersökning i vilken drygt 1 000 högstadieelever deltog och som gjorts 

av Lärarnas riksförbund visar att läsning av skönlitteratur först kommer på elfte plats när 

elever rangordnar sina fritidsintressen. Artikelförfattaren skriver att undersökningen visar att 

aktiviteter som har att göra med dataspelande, idrottande och nätsurfing alla hamnar före i 

intresselistan. Likaledes tar Torbjörn Ivarsson (DN, 2007-02-07) upp läsandets avtagande, och 

i artikeln ”Allt färre ungdomar läser böcker” hävdar han att ungdomar läste mer för tjugo år 

sedan än vad de gör idag. Han tillägger att mellan ”1982 och 2005 minskade läsandet i åldern 
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16-24 år med 12 procent”, och han tror också att det kan bero på att dataspel, teve och filmer 

ger eleverna den stimulans böcker gjorde en gång i tiden. Ivarsson (2007) avslutar artikeln 

med att citera Vertigos förläggare Carl-Michael Edenborg som antar att bokläsningen kommer 

att fortsätta minska i och med den stadiga ökningen av internetanvändandet. 

   Inger Norberg (2003:61), författare till boken Läslust & Lättläst (2003), diskuterar att 

konkurrensen från andra medier har uppkommit i och med att läsning kräver mer tid och lugn 

och ro än många andra underhållningsformer och medier som finns att tillgå för ungdomar 

idag. Tidspressen som ungdomar lever under gör att de därför söker sig till aktiviteter som är 

mer lättsmälta och ger en hög grad av direkt stimulans utan att kräva lika mycket tid. En 

annan betydande faktor är att ungdomar enligt Norberg (2003:61) i många fall inte kan ta till 

sig av det de läser – som att exempelvis förstå inslag som liknelser, satir, ironi och symbolik 

vilka ofta förekommer i skönlitterära verk. Samtidigt är böckernas uppbyggnad längre och 

mer komplexa i jämförelse med tidningstexter och serietidningar, därför kräver böcker också 

mer koncentration. Med detta i åtanke menar Norberg (2003:62) att skolans viktigaste uppgift 

borde vara att hjälpa eleverna anta utmaningarna med skönlitterära texter. 

   Men får eleverna hjälp från skolans sida då de tar sig an skönlitteratur? I skolverkets rapport 

Vad händer med läsningen? (2007:10) nämns att elevernas självständiga läsning ofta ligger 

utanför skoltid, vilket innebär att de vid läsningen inte får stöd av läraren. I och med att den 

självständiga läsningen inte är lektionsförlagd är konsekvensen ofta att innehållet i böckerna 

inte diskuteras. Om läsningen enbart blir en hemuppgift kan det leda till att de som är svagt 

läsmotiverade inte ens läser böckerna. Dessutom nämns att endast ett fåtal studier kan 

rapportera om att skönlitterär läsning har kopplats till elevernas egna erfarenheter. Det 

framgår också i rapporten att lärarna överlag saknar kunskaper när det gäller skönlitteratur 

som tilltalar ungdomar, vilket leder till att eleverna får välja litteratur utifrån lärarnas ofta 

smala erfarenheter och de böcker som finns att tillgå i förråden eller biblioteken på skolan.  

   När det gäller bokbeståndet kan de böcker som finns att tillgå variera avsevärt. Bengt 

Brodow, lärarutbildare, samt Kristina Rininsland, grundskolelärare, tar upp i boken Att arbeta 

med skönlitteratur i skolan (2005) just problemet med bokbeståndet, och visar i sin kvalitativa 

undersökning att tillgängligt bokbestånd kan ”betyda en hel del och det växlar ju avsevärt 

mellan rika (eller generösa) kommuner och fattiga (eller njugga)” (Brodow & Rininsland, 

2005:130). Dessutom menar de att när det väl finns flera exemplar av samma bok kan de ofta 

vara upptagna av andra elever eller klasser. 

   I artikeln ”Skolans fiktion matchar inte elevernas behov” i tidningen Svenskläraren #2 

(2007) lyfter Per Olov Svedner (2007:32-33) fram ytterligare en faktor som kan ha att göra 
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med elevernas minskade läsintresse. Han menar att det finns en konflikt mellan å ena sidan 

elevernas fritidslitteratur och å andra sidan den litteratur läraren generellt anser är viktig och 

relevant. Svedner (2007:32-33) menar att lärare som undervisar inom kursen Svenska B på 

gymnasiet till stor del har som mål med litteraturundervisningen att sprida kulturarvet och 

bilda eleverna, och detta genomförs ofta i praktiken genom att lärare går igenom 

litteraturhistoriska epoker i kronologisk ordning. Då elever intervjuats har det kommit fram att 

denna kronologiska genomgång av litteraturepoker varken stimulerar eller intresserar eleverna 

i särskilt hög grad. Ungdomarna fäster sig istället ofta vid enskilda böcker som ligger utanför 

lärarens litteraturhistoriska tema, exempelvis Jan Guillous ”Ondskan”.   

   Lärarens didaktik och litteraturundervisning kan alltså ha ett finger med i spelet. I 

skolverkets rapport Vad händer med läsningen? (2007:11) framgår det exempelvis att 

eleverna ofta får redovisa sina läserfarenheter genom att berätta om böckernas handling för 

lärare eller kamrater, eller genom att skriva recensioner. Brodow & Rininsland (2005:176) 

stämmer in i detta, och menar att det utifrån deras intervjuer med lärare fortfarande bedrivs 

mycket slentrianmässigt recensionsskrivande i proportion till hur ofta eleverna får samtala om 

det lästa. När det gäller samtal om elevernas erfarenheter kopplade till det som de just läst, är 

det inte särskilt vanligt. I rapporten framgår att studier visar att just dessa samtal – det vill 

säga samtal om texternas innehåll kopplat till elevernas tolkningar och erfarenheter – är 

betydelsefulla även om de är resurskrävande och ställer krav på läraren. I rapporten nämns 

även brister i litteraturdidaktik hos pedagoger: ”många lärare saknar utbildning och 

kompetensutveckling ifråga om aktuell barn- och ungdomslitteratur och om möjliga 

litteraturdidaktiska förhållningssätt.” (Vad händer med läsningen? 2007:11)  

   Det har alltså gjorts forskning på läsvanor hos skolelever, men det har också gjorts 

forskning på skillnader mellan könen när det gäller läsning. Henrik Axélls och Eric Wisters 

uppsats ”Ungdomars läsvanor – En studie av läsandet hos gymnasieelever, med fokus på 

genus, klass och etnicitet” (2007), som är baserad på en enkätundersökning och som 

genomförts på tre gymnasieskolor i en medelstor stad i Mälardalen, visar att det finns stora 

skillnader mellan könen när det kommer till läsning och att flickor överlag är mer positivt 

inställda till läsning än vad pojkar är. De har kommit fram till att: 

 

”Betydligt fler flickor än pojkar har angett att de tycker om att läsa (85,5 procent mot 47,2 procent).” 

(2007:36) 
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”flickor i betydligt högre utsträckning än pojkar har läsning som en frekvent fritidssysselsättning. 80 

procent av flickorna och 30 procent av pojkarna har svarat att de brukar läsa böcker på fritiden.” 

(2007:38) 

2.2 Läsning hos pojkar 

Skillnaderna i läsfrekvens och läsintresse mellan pojkar och flickor är något som också 

observerats av Gunilla Molloy, fil. dr, lärarutbildare och lektor vid Stockholms universitet. I 

sin bok När pojkar läser och skriver (2007) lyfter hon specifikt fram ett läsmotstånd hos 

killar. Redan i sin doktorsavhandling Läraren, litteraturen, eleven – En studie om läsning av 

skönlitteratur på högstadiet (2002) lyfter hon fram faktumet att mötet mellan läraren, 

litteraturen och eleven kan granskas ur ett genusperspektiv. Molloy (2002:81) hävdar då att en 

skönlitterär bok presenteras i klassrummet kommer eleverna oundvikligen att ”förhålla sig 

olika till boken beroende på hur omslaget ser ut, vilket kön bokens huvudperson har och i 

vilken miljö boken utspelar sig.” Molloy (2002:83) påpekar dessutom att pojkar och flickor 

läser olika, och hon hänvisar till Charles Sarland (1991) när hon hävdar att flickor läser fram 

”feelings” i texter medan pojkar läser fram ”action”, vilket kan vara orsaken till att fler pojkar 

väljer bort böcker med kvinnliga huvudpersoner eftersom de vill distansera sig från de 

kvinnliga karaktärsdragen.  

   I När pojkar läser och skriver spinner Molloy (2007:158) vidare på tankegången om 

skönlitterär läsning som något könsrelaterat och menar att det finns forskare som tror att 

”pojkar tar avstånd från läsning av samma skäl som de tar avstånd från skolan, för att hävda 

sin maskulinitet”, vilket med andra ord innebär att pojkar ser läsandet som kvinnogöra. 

Molloy (2007:158) hävdar då att svenskämnet med sitt ständiga reflekterande och sin frånvaro 

av ”rätt” och ”fel” kan vara i kontrast till den grabb- och sportkultur där det finns möjlighet att 

konstruera en traditionell manlighet. Hon har dessutom själv, i sin undersökning, lagt märke 

till att pojkar kan bilda en slags grabb- och motståndskultur där även de pojkar som hon vet 

varit läsare undanhöll läsintresset i klassrummet. Hon fann att det finns vissa killar som 

bestämmer i klassrummet, och dessa killars uppfattning om svenskämnet och läsningen blir 

därmed också dominerande. Det råder alltså en slags motståndskultur, där även de som 

Molloy (2007:79) visste hade läst faktiskt ”solidariserade sig med […] den dominerande 

pojkgruppens uppfattning om att läsning av skönlitteratur var en poänglös aktivitet.” När hon 

hunnit halvvägs på resan med den undersökta klassen, konstaterar hon att ”de flesta pojkarna 

inte ville läsa skönlitteratur men de flesta flickorna både villigt öppnade böckerna och tog 

ledande roller vid litteratursamtalen.” (Molloy 2007:83) 
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   Den motståndkultur Molloy (2007) nämner diskuteras i rapporten Kön och skolframgång 

(2005), skriven för Myndigheten för skolutveckling. I denna rapport redogör Mats Björnsson 

(2005:33-34) för en anti-pluggkultur som särskilt påverkar pojkar och handlar om hur 

ungdomar förhåller sig till ideal och föreställningar om maskulinitet. Föreställningar om 

maskulinitet bland ungdomar innefattar attribut som hårdhet, aggressivitet samt hierarkisk 

status i gruppen, vilket Björnsson (2005:33-34) menar står i rak kontrast till metodiskt och 

fokuserat skolarbete. Att ägna sig åt skolarbete uppfattas både bland pojkar och flickor som 

icke-maskulint, vilket kan medföra att pojkar som lägger ned mycket tid på skolarbete blir 

mobbade, både av flickor och pojkar (Björnsson 2005:33-34). Utifrån intervjuer med både 

pojkar och flickor på olika skolor i London visade det sig att pojkar var tvungna att gå en 

balansgång mellan att å ena sidan lyckas i skolan men att å andra inte uppfattas som 

”plugghästar” och förlora i status. Vissa pojkar kunde sträva mot höga skolresultat på 

bekostnad av deras anseende i umgängeskretsen medan andra helt kunde strunta i skolan för 

att vinna popularitet hos andra pojkar (Björnsson 2005:34). 

   Men pojkarnas läsmotstånd kan också kopplas till vald studieinriktning. Gun Malmgren, 

numera professor i pedagogik vid högskolan i Borås, har i sin avhandling Gymnasiekulturer. 

Lärare och elever om svenska och kultur (1992) gjort en undersökning som baserat sig på 

intervjuer och observationer, där hon just iakttog att läsvanorna skiljer sig åt beroende på 

vilken inriktning eleverna går. I naturvetarklassen ser Malmgren (1992: 179ff.) att de tre 

intervjuade pojkarna varken ifrågasatte ämnet svenska eller den kronologiska 

litteraturläsningen, även om en av pojkarna uttryckligen hävdade en sådan litteraturläsning 

känns meningslös. Inte desto mindre är pojkarna i naturvetarklassen relativt flitiga läsare. 

Samtliga av de tre undersökta läser, där två av dem hävdar att läsintresset kommit hemifrån. 

En av de undersökta pojkarna hävdar att han läst lyrik och poesi, och att det har att göra med 

att ”pappan är ’galen’ i litteratur och litteraturhistoria.” (Malmgren 1992:182) När Malmgren 

(1992:84) däremot befinner sig i verkstadsklassen finner hon ett genuint motstånd till 

litteraturläsning hos pojkarna. Hon kunde observera att pojkarna tyckte att bokläsning var 

tråkigt och mödosamt, men också att pojkarna själva var medvetna om att flickor läser mer än 

pojkar. I undersökningen ser vi också att de intervjuade flickorna hade en positiv 

grundinställning till både ämnet svenska och till läsning i jämförelse med det utpräglade 

läsmotståndet hos pojkarna. Till skillnad från pojkarna menade flickorna att de tyckte om att 

gå till biblioteket för att låna böcker (Malmgren 1992:135). Malmgren (1992) tar också upp 

skönlitteratur som något könsrelaterat, och menar att läsning av böcker ”kopplas till flickor 

och får kvinnliga övertoner medan t.ex. serie- och kvällstidningsläsning framstår som mer 
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manligt.” (Malmgren 1992:84) När hon väl presenterar en pojke i verkstadsklassen som gillar 

att läsa böcker skriver hon också att han har ”sin pappa som förebild” (Malmgren 1992:84), 

och att han läser för att hans pappa lånar böcker på biblioteket. 

   Ytterligare en pedagog som observerat pojkarnas läsmotstånd är Maria Ulfgard, fil. dr i 

svenska med didaktisk inriktning. Hon skriver i artikeln ”Och så var det pojkarna …” (I: B. 

Jonsson, K. Nykvist & B. Sjöberg (Red.), Från Eden till damavdelningen. Studier om kvinnan 

i litteraturen. En vänbok till Christina Sjöblad. 2004:301) att flertalet undersökningar ger 

intrycket att frånvaron av pojkars läsning är ett problem, och att bokförläggare lägger stor 

möda i att hitta litteratur som passar pojkarna just för att pojkar ska börja läsa mera. Ulfgard 

(2004:301) lyfter fram läskunnighetsundersökningar genomförda av The International 

Association for The Evaluation of Educational Achievement där det framgår att pojkar läser 

mycket mindre än vad flickor gör, och tillägger att undersökningarna visar att flickorna i 

högre grad ägnar sig åt läsning, både på fritiden och i skolan. Ulfgard (2004:304) är inne på 

samma spår som Molloy (2007) och Malmgren (1992) när hon hävdar att pojkar tar avstånd 

från bokläsning. Hon uppger att hon mestadels fokuserat på flickors läsning i sina 

undersökningar. De gånger hon fokuserat på pojkarna har hon funnit att de ser på den 

skönlitterära läsningen som ett plågsamt inslag i skolan, samt att romanläsning inte utgör 

något alternativ till andra sysselsättningar på fritiden.   

   Ulfgard (2004:306) medger att man länge har sökt orsaker till pojkars läsmotstånd, och 

anser precis som Molloy (2007:158) att pojkarnas motstånd till läsningen i skolan och det 

utpräglade ointresset för fritidsläsningen kan ha att göra med bristen på manliga förebilder. 

Hon tillägger att pojkar anammar vuxna mäns negativa inställning till bokläsning, vilket 

skulle kunna vara en av orsakerna till varför pojkar tar avstånd från läsningen. Samtidigt 

menar hon att det också skulle kunna bero på att ”flera mammor än pappor läser hemma för 

sina barn” (Ulfgard 2004:306) vilket har till följd att pojkarna i många fall ställs inför läsning 

genom en kvinnlig person. Detta skulle följaktligen kunna vara ett skäl till varför många 

pojkar uppfattar läsning av skönlitteratur som en kvinnlig aktivitet. Att föräldrarna kan 

inverka väldigt mycket på pojkarnas attityder då det gäller läsning belyser Michael Tengberg, 

doktorand vid litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. I ”Läsning, 

läsvanor och tolerans” i Svenskläraren #3 (2007) belyser Tengberg (2007:29) Kulturrådets 

sammanställning av fem studier kring läsvanor, där tre av dem visar att läsning minskar i alla 

åldrar. Tengberg (2007:30) är försiktig med att dra slutsatser baserat på denna 

sammanställning, men ett tydligt mönster som idag kan skönjas är det faktum att föräldrar 

lägger ner mindre tid på att läsa för sina barn (per dag och vecka). Denna tendens kopplar 
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Tengberg (2007:30) till upptäckten att föräldrars engagemang är centralt då det gäller 

utvecklande av läslust hos barn, och menar att det är alarmerande att föräldrars engagemang 

för elevers läsning verkar minska. Brodow & Rininsland (2005:107) menar att ett ypperligt 

stöd för barnen då det gäller skapandet av läslust och läsintresse är att föräldern läser högt 

samtidigt som barnet följer med i texten och sedan får läsa själv. Författarna menar att det i 

lägre stadier i grundskolan är betydligt lättare att få föräldrar att ställa upp med högläsning 

och samtal om det lästa tillsammans med sina barn jämfört med senare stadier, då föräldrar 

kan känna att det uppdraget är skolans uppgift. 

2.3 Läsningens betydelse 

Varför är det viktigt att elever läser litteratur? Gun Malmberg (1992:13) citerar Jan Thavenius 

(1991) som presenterar skolan som ”litterär socialisationsagent” och hävdar att skolan och 

undervisningen formar eleverna som människor och påverkar deras uppfattningar om både 

omvärlden och sig själva. Skolans undervisning har med andra ord förmedlat attityder till 

läsningen och främjat vissa lässätt och motverkat andra, och på så sätt, genom valet av 

litteratur, givit eleverna en tanke om vad i historien och samhället som är viktigt och vad som 

inte är det. Då eleverna befinner sig i en utvecklingsfas där de utvecklar sig själva både socialt 

och kulturellt, är det viktigt att inse att litteraturen kan vara en del av den sekundära 

socialisationen. Brodow & Rininsland (2005:59) menar att den primära socialisationen är den 

man tillägnar sig genom personer som man har en emotionell relation till (exempelvis 

föräldrarna), medan den sekundära socialisationen sker exempelvis i skolan. Brodow & 

Rininsland (2005:93) menar vidare att läsning av skönlitteratur i sig innebär en sekundär 

socialisation, och framhäver att ”ju torftigare den primära socialisationen har varit desto mer 

kompensatorisk betydelse får den sekundära.” Med andra ord kan man alltså hävda att den 

skönlitterära läsningen är ett väldigt viktigt inslag i skolan och formandet av en identitet. 

   Inger Norberg (2003:62) och Caroline Liberg, professor med inriktning mot läs- och 

lärprocesser och artikelförfattare i Att läsa och skriva (2007) nämner ytterligare skäl för varför 

läsning av skönlitteratur är väsentligt för ungdomars liv och utveckling. De menar att 

språkutvecklingen främjas av bokläsning, då den som tar del av skönlitteratur finner nya sätt 

att verbalisera sina tankar och känslor. Detta genom att nya formuleringar, språkliga nyanser 

och uttryckssätt kan upptäckas i litteraturen. Eleverna får möjlighet att uppleva skillnaderna 

mellan talspråk och skriftligt språk då de tar del av olika litterära genrer som exempelvis 

sagor, realism och fantasy (Liberg 2007:28).   



 14 

   Förutom språkutveckling nämner Norberg (2003) även att förmågan att förstå hur andra 

människor tänker och handlar förbättras, och specifikt vad gäller människor som ofta befunnit 

sig i helt andra livssituationer än läsaren själv (Norberg 2003:62). Hon menar att läsaren får 

reflektera över sina värderingar och andra människors livssituation, vilket främjar både 

empati och förmågan att hantera etisk problematik (Norberg 2003:93). Liknande synsätt på 

litteratur presenterar även Edward W. Said, författare och professor i litteratur, i sin bok The 

World, The Text, and The Critic (1983:4). Där uppger han att all litteratur har outtalade 

beröringspunkter i det verkliga livet. Det fascinerande med litteratur är således att den inte 

behöver vara sanningsenlig för att den ska kunna främja perspektivbyten. För även om den 

inte är sanningsenlig i ordagrann betydelse är den oundvikligen närvarande i verkligheten och 

i sociala och politiska sammanhang. Den låter oss såldes se verkligheten med andra ögon än 

våra egna. Molloy är inne i liknande tankebanor när hon belyser litteraturens väsentlighet i 

boken Att läsa skönlitteratur med tonåringar (2003). Hon skriver att: 

 
Skönlitteratur och andra medier speglar och diskuterar konflikter. Att därför läsa litteratur för att lära något om 

livet, om dess möjligheter och även om dess konflikter, skulle kunna förändra skolämnet svenska i riktning mot ett 

mer humanistiskt demokratiämne. (Molloy 2003:295) 

 

Magnus Persson, litteraturvetare och lektor i svenska vid Lärarutbildningen på Malmö 

högskola, diskuterar i sin bok Varför läsa litteratur? (2007:6) litteraturläsningens 

väsentlighet. Han menar att frågan om varför litteratur ska läsas förmodligen har lika många 

svar som det finns läsare, men samtidigt menar han att detta är ett bevis för att litteraturen 

besitter förmågan att ”tillfredställa de mest olikartade behov” (Magnus Persson 2007:6). 

Vidare menar författaren att bokläsning kan roa, oroa, utmana, trösta underhålla och ge 

kunskap till läsaren. Läsaren kan även, enligt Persson (2007:6), få nya perspektiv och sätt att 

se på världen, samtidigt som läsning i grund och botten kan ses som verklighetsflykt. 

   Louise Rosenblatt, litteraturvetare och professor emerita of English Education vid New 

York University, skriver i boken Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa 

(2002:20) att litteraturens innehåll är något som människor tänkt, känt och skapat och att 

litteraturen ”vecklar ut den komplicerade väven av mänskliga relationer med deras dolda 

mönster av motiv och känslor.” Rosenblatt (2002:28ff.) lyfter fram att eftersom litteraturen 

innefattar ett spektrum av val och värderingar kommer den studerande, när han eller hon blir 

berörd av ett litterärt verk, fundera över etiska frågor om rätt eller fel, och bedöma vilka 

beteenden och egenskaper i böckerna som är beundransvärda respektive antisociala. Därför 

betonar Rosenblatt (2002:19) att litteraturen är viktig: litteraturen låter oss begripa hur olika 
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människor ser på livet och det som livet erbjuder, och att denna mänskliga erfarenhet – den 

erfarenhet som finns inbegripen i litteraturen – är väsentlig i ett utbildningssystem som syftar 

till att låta den studerande lära sig något om sig själv och om det dynamiska och föränderliga 

samhälle som omger läsaren, i syfte att påverka dess framtida utveckling. 

   Dessa formuleringar stärker vikten och betydelsen av litteraturläsningen i skolan, och lyfter 

fram litteraturen som ett medel genom vilket man dels kan främja språkutveckling och dels 

försätta sig i andra personers livssituationer. Men det finns också forskning som visar på att 

läsande i stort har en förmågan att dämpa stress och motverka psykisk ohälsa (Norberg 

2003:62). I jämförelse med andra medier och underhållningsformer betonar Norberg 

(2003:92) dessutom att läsning av skönlitteratur främjar fantasin genom att läsaren måste 

skapa sina egna mentala bilder, vilket i sin tur är en viktig egenskap då uppgifter och problem 

i vardagslivet ska lösas. 

2.3.1 Läsning enligt styrdokumenten 

I skrivande stund genomförs en skolreform där läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 

94, ska komma att ersättas med GY 11. Läroplanen för de frivilliga skolformerna är 

fortfarande det aktuella styrdokumentet, och där står det klart och tydligt, under Mål att uppnå 

(Lpf 94:10), att det är skolans ansvar att varje elev efter genomgången gymnasial utbildning: 

 

kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa till kunskap, 

självinsikt och glädje. 

 

Målet är således att litteraturläsningen, som bär en stor del av vårt kulturella arv, ska ge 

eleverna en möjlighet att förstå kulturen och dess mångfald. Som vi ser i citatet ovan är syftet 

också att eleverna ska känna glädje i att läsa skönlitteratur, då skönlitteraturen öppnar världar 

som förutom kulturell kunskap även förmedlar humor, spänning och glädje.  

   Om Lpf 94 är ytterst kortfattad när det gäller skönlitteraturen, är kursplanen för svenskämnet 

den raka motsatsen. I kursplanen för svenskämnet är klarheten större i hur viktig 

skönlitteraturen är för elevernas identitets- och språkutveckling. I kursplanen står det 

uttryckligen att utbildningen i svenska ska utveckla elevernas förmåga att tala och skriva och 

erbjuda tillfällen där elever får uppleva olika texter, diskutera dessa och utmana olika åsikter. 

Läsning och mötet med skönlitteraturen blir således en betydelsefull aspekt av svenskämnet 

då litteraturen förmedlar upplevelser som kan diskuteras. I svenskämnets kursplan kan vi 

också läsa att ämnets syfte är att genom språk och litteratur bidra till personlig utveckling och 
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mognad hos eleverna och att språket och litteraturen leder till en identitetsutveckling hos 

eleverna.  

   Under rubriken "Mål att sträva mot" står det ytterligare om hur lärare inom svenskämnet 

behöver arbeta för att främja litteraturaspekten. Där står bland annat att svenskundervisningen 

bör sträva mot att eleven: 

 

fortsätter att utveckla den egna läskunnigheten, så att förmågan att tolka, kritiskt granska och 

analysera olika slag av texter, såväl skrift- som bildbaserade, svarar mot de krav som ställs i ett 

komplicerat och informationsrikt samhälle, 

   

utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att tillägna sig skönlitteratur i skilda former från olika 

tider och kulturer och stimuleras till att söka sig till litteratur och bildmedier som en källa till kunskap 

och glädje, 

 

får möjlighet att utveckla en beläsenhet i centrala svenska, nordiska och internationella verk och att 

tillägna sig kunskap om författarskap, epoker och idéströmningar i kulturer från olika tider, 

 

genom olika texter och medier blir förtrogen med grundläggande demokratiska, humanistiska och 

etiska värden men också medveten om destruktiva krafter att reagera emot, 

 

(Citat hämtat ur kursplanen för ämnet svenska på gymnasieskolan. Skolverkets hemsida, 2011-04-10) 

 

Som vi kan se får här arbetet med skönlitteratur och andra skrivna texter en moralisk 

dimension, där humanistiska, etiska och demokratiska värden får en central roll som givetvis 

är starkt kopplad till värdegrundsformuleringarna i Lpf 94. Detta med tanke på litteraturens 

mångsidighet, och det faktum att litteraturen behandlar mänsklig erfarenhet, känslor och 

tankar hos personer med skiftande bakgrunder. Elever kan genom läsningen stifta bekantskap 

med olika samhällsförhållanden och leva sig in i olika människors levnadsvillkor. 

   Det är också tydligt att litteraturläsningen har en central roll inom svenskämnet och i 

svenskundervisningen. I avsnittet "Ämnets karaktär och uppbyggnad" får vi ett tydligt intryck 

av att språk och litteratur behandlas som en helhet, och det står dessutom uttryckligt förklarat 

att svenskämnet syftar till att väva samman litterära och språkteoretiska aspekter i syfte att 

skapa en helhet som ger eleverna en fördjupad medvetenhet kring hur språket kan användas i 

olika sammanhang. 
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2.4 Lärarens pedagogik och litteraturdidaktik 

Det är relevant att utröna hur svensklärare kan väcka förmågan till systematisk reflektion 

kring lästa texter, speciellt med hänseende till vad Norberg (2003:61) betonar då hon menar 

att elever i många fall har svårt att ta till sig av det de läser och förstå de komplexa inslag 

skönlitterära verk kan innehålla i form av symbolik, karaktärer och idéer. Dessutom nämns i 

skolverkets rapport Vad händer med läsningen? (2007:10f.) att lärare saknar kunskap 

gällande aktuell ungdomslitteratur, och att det i endast få studier framkommer att lärare 

använder skönlitteratur i syfte att knyta litteraturundervisningen till elevers erfarenheter. Vi 

ämnar därför ta upp ett antal didaktiska metoder som förutom att de kan leda till ökat 

läsintresse även kan träna elevers förmåga att reflektera och se mönster i litteraturen de läst. 

En god läskultur i skolan är betydelsefull av flera orsaker (se kap 2.3), och innefattar att 

läsningen av skönlitteratur kompletteras och följs upp av uppgifter av varierad karaktär, 

utförda både enskilt och i grupp, exempelvis läsdagböcker, gruppsamtal utifrån anteckningar 

som gjorts under läsningens gång samt muntliga redovisningar (Norberg 2003:41-42).  

2.4.1 Vuxenstöd och val av skönlitteratur för läsning i undervisningen 

Vilken roll spelar läraren för utvecklandet av läslust och läsintresse hos sina elever?  

Aidan Chambers, pedagog och känd barn- och ungdomsboksförfattare, skriver i sin bok 

Böcker omkring oss (1995) just om främjandet av elevers lust och intresse att läsa. Han menar 

att vuxenstöd i elevernas omgivning är centralt för utvecklandet av läslust och läsförmåga. 

Chambers (1995:18-19) skriver att en erfaren pedagog behöver hjälpa elever från läsfattiga 

miljöer i läsning och samtal kring böcker, och bland de förutsättningar som nämns för att 

hjälpa unga att utvecklas till läsare nämns strukturerad högläsning och lärarledda samtal om 

lästa böcker (Chambers 1995:50). 

   Chambers (1995) och Ulla Lundqvist, fil dr i litteraturvetenskap och författare till boken 

Litteraturundervisning. Modeller och uppslag för lärare (1984), nämner också avsatt tid till 

läsning och en god och varierad tillgång till böcker som viktiga inslag i undervisningen 

(Chambers 1995:50-51, Lundqvist 1984:33-35). Även Norberg (2003:41-42) och Molloy 

(2002:315) betonar att det bör finnas en rik variation av böcker i klassrummet som 

tillfredställer en rad olika intresseområden, och att den ”rutinisering av lärares metodiska 

gestaltning som innebär att man varje år läser samma bok i samma årskurs, bör kanske 

undvikas.” (Molloy 2002:315) 

   Då det gäller val av böcker menar Norberg (2003:41) att för att en god läskultur ska skapas 

bör läraren ha ett tillåtande förhållningssätt vad gäller elevers egna val, eftersom målet bör 
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vara att eleverna kan se sig själva som läsande individer och få lust att läsa. Utöver de egna 

valen som eleverna kan göra menar författaren att klassen även regelbundet bör läsa 

gemensamma böcker valda av läraren (Norberg 2003:41). Lärarens kunskap och kännedom 

om sina olika elever är också en essentiell del av litteraturpedagogiken, både då det gäller att 

rekommendera rätt böcker till rätt elever, men också då det gäller elever som varit med om 

liknande upplevelser som en del skönlitterära böcker om tragiska ämnen behandlar (Brodow 

& Rininsland 2005:58). Det gäller då att läraren är lyhörd för elevers olika erfarenheter, och 

har en känsla för ifall vissa texter eventuellt bör undvikas för vissa elever. 

   Lärarens eget intresse för böcker är också centralt. Om läraren själv är intresserad av 

litteratur kan det i sig väcka elevernas intresse, och lärarens beläsenhet hjälper då ny litteratur 

ska presenteras i undervisningen (Inger Norberg 2003:41-42). Brodow & Rininsland 

(2005:50) är inne på samma spår, då de lyfter fram att läslust är ett smittsamt fenomen, vilket 

medför att läraren inte ska vara rädd för att berätta om sina egna, personliga läsupplevelser 

inför klassen. Pedagogen måste också vara beläst och insatt i både äldre och nyutkommen 

litteratur, samt kunna avsätta den tid som krävs för att kunna läsa uppmärksamt och hitta 

specifika delar i böckerna som anknyter till elevers intressen (Lundqvist 1984:33-35). 

Litteratur som anknyter till elevers intressen finns ofta inom genrer som ungdomsromaner, 

fantasy, science fiction, thrillers och deckare (Brodow & Rininsland 2005:49), och pedagogen 

behöver vara insatt i dessa genrer, men samtidigt kunna föra eleverna vidare till mer krävande 

litteratur, som psykologiska och samhällskritiska böcker. Om eleverna får hjälp av en kunnig 

individ att läsa mer krävande litteratur, kommer de senare kunna läsa liknande böcker på egen 

hand (Brodow & Rininsland 2005:49).  

2.4.2 Presentation av böcker  

Skyltning – det vill säga hur och var litteraturen ställs ut för att väcka intresse – samt 

presentation av böcker spelar en viktig roll för elevers läsintresse och vilka böcker de väljer 

att börja läsa i (Chambers 1995:12-13). Birgitta Ahlén, medförfattare till boken Läslust & 

Läslist (2005), redogör för hur pedagoger kan presentera böcker för ungdomar på ett sätt som 

lockar till läsning. Ahlén (2005:92-93) menar att valet av bok bör utgå ifrån ett 

intresseområde som eleven ifråga känner en koppling till och berörs av, samt att då pedagogen 

introducerar boken bör det göras på ett sätt som gör att eleven får en viss förförståelse direkt 

under presentationen. Exempelvis kan läraren läsa högt ur boken, berätta något om personer 

och miljö, men även visa inslag av film som baseras på boken (Ahlén 2005:92). Diskussioner 

i grupp som utgår ifrån bokens föreställningsvärld kan även vara givande i syfte att väcka 
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intresse. Ahlén (2005:92-93) lyfter också fram dramatisering som en möjlig väg för att väcka 

intresse. Det kan då handla om att eleven får läsa en sida ur boken för att sedan tillsammans 

med läraren diskutera hur en scen eller händelse kan dramatiseras.  

   Ska en lärare ha som huvudsyfte att skapa läsintresse och nyfikenhet för litteratur hos sina 

elever fordras att läraren inte skrämmer bort potentiella läsare med litteratur som upplevs som 

onödigt svår eller tråkig (Brodow & Rininsland 2005:95). Undersökningar har visat att elever 

fördrar så kallade massmarknadsromaner, och detta för att denna litteratur har lättförstådda 

och centrala teman samt ofta innehåller spänning, fantasi, starka känslor och humor (Brodow 

& Rininsland 2005:95). Samtidigt innerhåller mer ansedda litterära verk som exempelvis 

Vilhelm Mobergs serie om utvandrarna ovan nämnda inslag, och detta borde pedagogen 

försökta få eleverna att se. Som inkörsport till Moberg kan elever exempelvis få lära sig om 

de teman och den tid böckerna speglar genom att ta del av dokumentär litteratur, exempelvis 

tidningsartiklar, som behandlar samma ämnen och tid (Brodow & Rininsland 2005:95). 

   Vilka metoder är då framgångsrika när det gäller att presentera äldre, kulturarvsförmedlande 

texter för elever? Brodow & Rininsland (2005:74) menar att klassiska texter, som anses höra 

till kulturarvet, ofta innehåller obekanta ord, ett främmande språk och meningsstrukturer, men 

också referenser till obekant mytologi som dagens läsare inte känner till. Som exempel tar 

författarna upp Bellman, Homeros och Shakespeare, som ofta förekommer i dagens 

svenskundervisning. Det är av vikt att läraren tillämpar någon form av strategi för att 

introducera ovan nämnda författare, som exempelvis spela upp film eller musik (visor av 

Bellman, som exempel) för att väcka intresse och överbrygga svårigheterna. Samtidigt menar 

Brodow & Rininsland (2005:74) att många elever är villiga att anta utmaningen med svårare, 

äldre texter, och det är därför av vikt att läraren inte är rädd för att utveckla elevers 

läsrepertoar även till klassiska verk. Brodow & Rininsland (2005:114) betonar att i princip 

alla elever förmodligen har erfarenheter av de allmänmänskliga och tidlösa teman eller inslag 

som klassikerna, från exempelvis antiken, ofta innehåller (svartsjuka, plikt, ödet samt 

könsrollsproblematik). Men eleverna behöver ofta lärarens hjälp för att upptäcka kopplingar 

till sina egna erfarenheter. Som stöd kan eleverna därför få reflexionsfrågor inför mötet med 

en längre text, i syfte att göra dem medvetna och uppmärksamma på beröringspunkter till den 

egna verkligheten, vilket i sin tur medför att eleverna lever sig in mer i böckerna (Brodow & 

Rininsland 2005:114).  

   Förutom att hitta beröringspunkter till elevers erfarenheter och vardag bör läraren presentera 

skönlitteraturen genom att lyfta fram det som är unikt med just konstformen litteratur 

(Brodow & Rininsland 2005:49) – vilket bland annat innefattar litteraturens förmåga att 
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skildra ”livsöden, relationer, tankar och känslor i en helt annan rikedom än ett vardagsliv kan 

erbjuda.” (Brodow & Rininsland 2005:92).  

2.4.3 Litteraturundervisningens struktur  

Läraren har en stor roll att spela inte bara under valet av böcker, utan också då det gäller att 

organisera elevers läsning. Att ge eleverna tid att läsa ostört och rutinmässigt ser Chambers 

(1995:47-51) som essentiellt under fasen då elever gjort sina bokval och läser böckerna. 

Eleverna ska få tid att läsa, på ett sätt där läraren tar hänsyn till hur länge eleverna kan behålla 

koncentrationen och samtidigt uppmuntrar dem att sitta en liten stund till (Chambers 

1995:47). Författaren betonar att det tar tid och kräver koncentration att läsa på ett sådant sätt 

att böckerna belönar läsaren med positiva upplevelser, men menar samtidigt att den tidsperiod 

som barn och ungdomar kan hålla koncentrationen uppe till stor del påverkas av huruvida de 

får läsa böcker som belönar dem med positiva och meningsfulla upplevelser. Dessa 

upplevelser är stunder då eleverna tar del av det som Chambers (1995:14-15) menar är nöjet 

med att läsa, nämligen att upptäcka och bli varse om mönster i handlingen, personer, språk, 

idéer samt symbolik i böckerna. Chambers (1995:15) anser dessutom att läsning sker bäst i en 

tyst miljö där eleverna inte blir störda av stimuli i omgivningen. Inger Norberg (2003:41-42) 

betonar att det är viktigt att eleven kan dra sig undan till en lugn plats, exempelvis ett 

skolbibliotek, även under schemalagd och strukturerad lästid. Då det gäller undervisningens 

struktur är det viktigt att det under läsandets gång finns rimlig tid avsatt för tyst läsning, 

högläsning och individuell vägledning mellan lärare och elev (Norberg 2003:41-42). 

2.4.4 Högläsning som stöd åt elever 

Högläsning har en positiv, dokumenterad effekt på elevers läslust. Om läraren läst första 

kapitlet ur en bok högt som inledning, ökar elevernas benägenhet och vilja att läsa vidare 

själva (Norberg 2003:114). En grundtanke är att böcker som läses högt gärna ska utmana 

elever och ligga i den potentiella utvecklingszonen – i den zon där en svår uppgift kan klaras 

av med hjälp av stöd från en mer kunnig i området, exempelvis en lärare (Körling 2003:110-

113). Utmaningen kan ligga i att språket är mer förfinat och komplicerat än i de böcker 

eleverna själva läser, eller att handlingen är mer komplex.   

   Läraren behöver vid högläsning vara väl förberedd och påläst på den aktuella texten, så att 

den kan läsas upp med inlevelse (Norberg 2003:234). Pedagogen kan med fördel dramatisera 

texten med sin egen röst, men det är viktigt att högläsningen kommer i ett oavbrutet flöde, 

utan kontrollerande frågor till klassen om vad som just lästs upp, som riskerar att avbryta 
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flödet. Samtidigt behöver läraren ha en observant blick på klassen för att se att de följer med 

och lyssnar (Körling 2003:110-111). Högläsning kan också användas genom att elever 

dramatiserar dialoger mellan karaktärer i böcker. Norberg (2003:229) lyfter fram att då ett 

antal scener ur olika kapitel i boken läses upp högt av eleverna får de både möjlighet att 

dramatisera scenerna och ge varandra en översikt över bokens handling.  

    Högläsning i strukturerad och schemalagd form fungerar utmärkt som stöd åt elever, även 

på gymnasienivå (Chambers 1995:65-67). Högläsning kan hjälpa elever upptäcka hur texter är 

uppbyggda och vilket ordförråd de innehåller, levandegöra berättande texter genom att 

synliggöra dramaturgi samt enligt Vygotskijs modell hjälpa elever ta del av särskilt svåra 

texter de inte hade kunnat få ut något av på egen hand (Chambers 1995:65-70). Norberg 

(2003:114) menar också att högläsning är en ypperlig ingång i ett samtal om litteratur, 

eftersom det underlättar att samtala om en text som läraren vet att eleverna hört genom 

högläsningen.  

2.4.5 Skrivande under läsningens gång 

Molloy betonar skrivandet som en ingång till de skönlitterära världarna i sin bok 

Reflekterande läsning och skrivning (2008), som är skriven för att hjälpa lärare hitta sätt att 

stimulera elever till läsning, samt reflektera kring det lästa. En av de metoder Molloy 

(2008:80-82) lyfter fram är läsloggen. Läsloggen är ett redskap genom vilket elever får 

möjlighet att formulera tankar, frågor, associationer, kritiska funderingar samt erfarenheter 

kring en skönlitterär text de läst. Efter att elever läst en text, i hemmet eller i klassrummet, 

kan läraren ge några minuter till skriftlig reflektion kring det lästa innan en diskussion tar vid. 

Det är viktigt att eleverna då vet vad de ska skriva om i loggtexterna, därför kan en fråga som 

”vad fäste du dig vid i den här texten?” (Molloy 2008:81) var en lämplig ingång. Dessa 

anteckningar kan sedan fungera som underlag och stöd för eleverna då de deltar i diskussioner 

– de har då något konkret på fötterna och har fått tillfälle att stanna upp för att samla tankarna 

kring en text.  

   Genom loggskrivandet synliggörs de aspekter av varje skönlitterärt verk som eleverna helst 

vill diskutera och känner en anknytning till (Molloy 2008:81). Dessutom kan läraren lyfta 

fram elevers tankar om texter för klassen, som positiv respons. Loggskrivandet blir på så vis 

en garant för att alla elever får möjlighet att uttrycka sina reaktioner på lästa texter för läraren, 

och även för klassen i de fall då läraren belyser och berömmer elevers bidrag i helklass. 

Pedagogen får möjlighet att lyfta fram och berömma både intressanta reflektioner och 

språkliga formuleringar elever bidragit med, och detta kan göras på en overhead som visas för 
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klassen (Molloy 2008:82). Fördelarna med denna metod, menar Molloy (2008:81), är att den 

ger eleverna möjlighet att ha inflytande över litteraturundervisningen på så vis att det är deras 

reflektioner och slutsatser kring lästa texter som styr undervisningen. Samtidigt förbättras 

elevernas förmåga till systematisk reflektion genom att de blir tvungna att stanna upp och med 

egna ord uttrycka sin förståelse kring en läst text.  

   En annan metod som kopplar ihop det lästa med det skrivna är att låta eleverna skriva 

personliga brev baserade på den litteratur de läst. Vi tog upp denna metod i vår uppsats 

Värdegrundsarbete genom skönlitteratur (Maras & Wetterborg 2011:15), främst då metoden 

kan hjälpa elever att sätta sig in i hur karaktärer i litterära verk tänker och känner. Detta kan 

göras i praktiken genom att eleverna får skriva brev till huvudpersoner i berättelser för att tala 

om hur de reagerat på deras handlingar eller upplevelser. Genom denna typ av brevskrivning 

tvingas eleverna ta personlig ställning utifrån sina egna erfarenheter och upplevelser (Brodow 

& Rininsland 2005:166). Som exempel lyfter Brodow & Rininsland (2005:166) fram en lärare 

som låtit elever skriva brev som om de vore invandrare i ett annat land, efter att ha läst 

Utvandrarna. Slutligen menar Ahlén (2005:93) att eleven under läsandets gång kontinuerligt 

kan använda skrivandet och svara på frågor, som ”hur ska det gå?” och ”har du själv tänkt 

som en av personerna i boken?”  

2.4.6 Samtal som uppföljning på elevers bokläsning 

Caroline Liberg (2007:29) menar att det som sannolikt är det allra viktigaste stödet för att 

ungas läsutveckling ska främjas är att de får samtala kring det de läser om. Hon menar att 

samtalet fungerar ”som en brygga in i de skriftspråkliga världarna” (Liberg 2007:29). Genom 

att samtala om det lästa kan eleverna även sätta sina egna upplevelser i relation till det lästa, 

samt knyta an till tidigare läsupplevelser. Dessutom menar Liberg (2007:29) att eleverna kan 

berika varandra med sina reaktioner och reflektioner kring det lästa materialet.  

   Både informella vardagssamtal och pedagogiskt organiserade diskussioner kan leda till att 

elever får möjlighet att väcka kamraters intresse för olika böcker (Chambers 1995:16). 

Författaren menar att läsning är en social aktivitet och därför kan även vardagliga samtal där 

eleverna småpratar om sina läsupplevelser utan direktiv av läraren vara givande, men för att 

främja reflekterande läsare krävs ändå strukturerade och lärarledda aktiviteter där eleverna får 

tränas i att tänka kritiskt, granska, jämföra och redovisa (Chambers 1995:104-108).  

   Chambers diskuterar konkret hur ett boksamtal kan se ut i Böcker inom oss - om boksamtal 

(1993), som riktar sig till pedagoger och innehåller handledning om hur barn kan stimuleras 

till läsning och med samtalets hjälp få ökad förståelse för innebörden i texter de läser. Före ett 
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boksamtal är det viktigt att eleverna får några minuter på sig att förbereda sig genom att 

skriftligt nedteckna stödord eller tankar kring de frågor som kan tänkas dyka upp. Annars är 

risken stor att många elever förblir tysta. På samma sätt kan eleverna få sitta i smågrupper 

först och diskutera frågeställningar för att sedan ses i helklass igen (Norberg 2003:228).     

   Chambers (1993) menar att det som ofta sägs inom ett vardagssamtal om böcker kan 

inordnas under tre olika rubriker som ligger till grund för ett mer systematiskt samtal om 

läsupplevelser: utbyte av entusiasm, utbyte av svårigheter samt utbyte av kopplingar/mönster 

(Chambers 1993:17-21).   

   Att utbyta entusiasm handlar om att läsaren uttrycker de delar i en berättelse som gjort ett 

positivt intryck och som han eller hon uppskattat. Entusiasm kan också handla om ogillanden 

– om det fanns särskilda delar av boken som läsaren inte uppskattade. Chambers (1993:19) 

menar att det kan vara givande att diskutera de element i en bok som inte är uppskattade, då 

läsare kan berörs starkt av sådant de ogillar. Att utbyta svårigheter handlar om att tillsammans 

räta ut frågetecken, sådant som kan vara svårt att förstå eller tolka i texterna. Utbyte av 

kopplingar/mönster handlar om att bygga upp ett sammanhang kring en text, och upptäcka 

samband mellan språk, motiv, händelser, personer och symboler (Chambers 1993:21-22).  

Ett exempel som kan hjälpa elever förstå vad som menas med ”mönster” är att lyfta fram 

tretalets betydelse i sagor (tre små grisar, exempelvis). Det finns också mönster som ligger 

utanför texten – som exempelvis hur texten hör ihop med elevers egen verklighet. Då behövs 

en jämförelse mellan den lästa texten och det verkliga liv och samhälle deltagarna ingår i. 

Dessutom kan två texter och dess karaktärer och litterära mönster jämföras med varandra, 

vilket ger en ökad förståelse för bägge texterna (Chambers 1993:23).  

   De olika inslagen i Chambers (1993:23) boksamtal vilka nämns ovan, behöver inte komma i 

någon speciell ordning – samtalet kan istället styras av det behov att röra vid de olika delarna 

som kan uppkomma efter läsning, och delarna kan gå in i varandra. Vad lärare behöver tänka 

på är att de ska kunna inta rollen som ordförande, men samtidigt inte låta sina egna åsikter 

styra samtalet (Chambers 1993:65). Först efter att elevernas åsikter summerats och deras 

behov fått styra riktningen i samtalet kan läraren gå in med sin tolkning. Risken är annars att 

lärarens tolkning ses som den enda rätta och totalt styr aktiviteten. Boksamtalet ses som en 

aktivitet där förståelse kring litteratur och dess budskap byggs upp i en social kontext:   

 

 Boksamtal är ett sätt att ge form åt de tankar och känslor som väckts av boken den tolkning (de 

 tolkningar) vi tillsammans skapat ur texten - det av författarens fantasi styrda budskapet som vi 

 tolkar på just det sätt som vi vill. (Chambers 1993:23) 
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Citatet ovan belyser Chambers (1993) boksamtal som en aktivitet som innefattar gemensamt 

meningsskapande kring det lästa snarare än ren memorering av bokens handling. Poängen 

med Chambers boksamtal är till stor del att frågor utan givna svar ska diskuteras, och att 

deltagarna ska prova sig fram till en gemensam förståelse som byggs upp inom gruppen, 

snarare än att leta efter de rätta svaren (Chambers 1993:67). Molloy (2002:323) diskuterar 

också boksamtal och menar att under en sådan aktivitet bör läraren inte enbart ställa frågor till 

eleverna, utan det omvända bör också gälla – eleverna bör få ställa frågor om texten till 

läraren. Det är då viktigt att läraren inte undviker att svara på vissa frågor som kan anses 

beröra alldeles för känsliga ämnen, samtidigt som läraren måste vara beredd på att vissa 

frågor inte har några givna svar.  

2.4.7 Populärlitteratur 

Brandel (2007) lyfter fram de iakttagelser Lärarnas riksförbund gjort i sin 

läsvaneundersökning när det kommer till elevernas favoritgenrer inom skönlitteratur: 

 

 Flickor  Pojkar 

 Ungdomsböcker Fantasy 

 Kärleksböcker  Ungdomsböcker 

 Deckare  Äventyrsböcker 

 Äventyrsböcker  Deckare 

 Fantasy  Serietidningar 

 

(Figur hämtad från artikeln ”Var tredje pojke i nian vill inte läsa” (Brandel 2007). Svenska dagbladets 

hemsida, 2011-05-28) 

 

Som vi kan se är alltså populärlitteratur omtyckt bland elever. Anders Öhman, docent i 

litteraturvetenskap vid Umeå universitet skriver i sin bok Populärlitteratur. De populära 

genrernas estetik och historia (2002) att populärlitteraturen är en viktig del av vår samtid, och 

att den populära litteraturen, som av många kallats ”skräplitteratur”, ”masslitteratur” och 

”triviallitteratur”, faktiskt inte är en förutsägbar litteraturform. Många forskare som studerat 

kanoniseringsprocessen menar, enligt Öhman (2002:20), att den litterära kanon inte längre 

baseras strikt på estetiska kriterier, vilket gör att litteratur kan värderas utifrån andra värden. 

Öhman (2002:21) menar därmed att populärlitteraturen inte bör negligeras, utan undersökas 

och utforskas eftersom den inkorporerar många viktiga dimensioner i vår samtid. Som 

exempel lyfter Öhman (2002) fram deckare och thrillers, och konstaterar att dessa genrer 
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innehåller ”ett incitament till att gestalta missförhållanden både på det sociala och moraliska 

området i det framväxande moderna samhället.” (Öhman 2002:23) Författaren (2002:21) 

betonar, med andra ord, att populärlitteratur ger oss möjlighet att diskutera och problematisera 

mänsklig historia, och frågar sig vilka möjligheter vi skulle ha haft att ifrågasätta utvecklingar 

inom genteknik utan en litterär genre som science fiction, och hur relationsproblem och 

familjestrukturer genom tiderna skulle ha kunnat diskuteras utan kärleks- och 

äktenskapsromaner. 

   Med detta som bakgrund bör man svenskläraren ”ta upp populärlitteratur som underlag för 

litteraturdiskussioner utan att omyndigförklara eller nedvärdera vare sig läsare eller litteratur” 

(Brodow & Rininsland 2005:142). Enligt Brodow & Rininsland (2005:49) är det av stor 

betydelse att läraren är välorienterad inom den litteratur som tilltalar ungdomar – vilket ofta är 

genrer som fantasy, science fiction, thrillers, deckare och så vidare. Då kursplanen i svenska 

från år 2000 är ”mycket fåordig i sitt tal om äldre litteratur, klassisk litteratur, kulturarvstexter 

eller vad man väljer att kalla det” (Brodow & Rininsland 2005:77) är det pedagogens uppgift 

att vara förtrogen med elevernas önskemål och både ta upp populärlitterära texter samt texter 

från olika tider så att eleverna inte går miste om det litterära kulturarvet. Detta blir särskilt 

viktigt då populärkulturen idag är betydelsefull i de flesta ungdomars liv (Magnus Persson, 

2000:17). 
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3 Metod 
 
Vi har valt att undersöka killars förhållande till skönlitteratur. Vi har gjort en 

forskningsöversikt över läsvanor hos ungdomar i dagsläget och semistrukturerade intervjuer 

med killar på gymnasieskolan. Vårt syfte med urvalet har inte varit att jämföra killars och 

tjejers läsning, eller ge en heltäckande bild av hur litteratur läses i skolan eller hur mycket 

killar på en skola läser (då hade vi fått kombinera kvantitativa och kvalitativa studier, något vi 

inte fann var realistiskt i förhållande till våra tidsramar). Vi har ändå tagit del av kvantitativa 

studier och presenterar några av dessa i vår forskningsbakgrund, då dessa kvantitativa data 

kan relateras till våra kvalitativa närstudier. Detta arbete är således, som Staffan Stukát 

(2005:31) uttrycker det, baserat på ”mjukdata”. Eftersom vi var ute efter killarnas resonemang 

och tankar gällande den skönlitterära läsningen i skolan och på fritiden var en kvalitativ studie 

rimlig. Stukát (2005:32) skriver att kvalitativa undersökningar inte ger någon representativ 

bild över ett helt område, utan fokuserar på det material som framkommer. I vårt fall handlar 

det om nio gymnasiekillars förhållande till skönlitteratur i skolan och på fritiden.  

   Vi vill med denna uppsats få insikt i hur elever kan förhålla sig till skönlitteratur, så att vi 

kan undervisa på ett sådant sätt att vi väcker intresse och övervinner de svårigheter många 

elever förknippar med läsning av skönlitteratur. Genom att vi genomför kvalitativa intervjuer 

med ett antal informanter får vi en inblick i hur de utvecklat sitt intresse för läsning och vilken 

roll skolan och lärare spelat för att främja detta intresse. Då det är elevernas tankar och 

erfarenheter vi sätter i fokus får vi en förståelse för vilka faktorer som kan påverka elevernas 

inställning till läsning av skönlitteratur.    

   Precis som vi nämnt i vår forskningsbakgrund är en av svensklärarens uppgifter att 

kompensera för elever som inte har läsning med sig naturligt hemifrån, och av den 

anledningen vill vi utröna och upptäcka vilka didaktiska metoder som är framgångsrika då det 

gäller att få eleverna att förstå vad de läser och reflektera kring det lästa. I vår 

forskningsöversikt presenterar vi därför en rad didaktiska metoder som är framgångsrika då 

det gäller ovan nämnda syften, och i våra intervjuer kompletterar vi denna forskningsöversikt 

med elevernas tankar om hur en givande litteraturundervisning kan se ut. 
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3.1 Val av metod  

Martyn Denscombe (2000:187) menar att alla undersökningar klassade som forskning bör 

innehålla en litteraturöversikt som visar varifrån forskningen kommer, och en redogörelse 

över tidigare arbeten som gjorts inom samma område. Vi har därför inkorporerat en 

forskningsöversikt över ungdomars läsvanor i dagsläget, samt lärarens engagemang och 

pedagogik. Detta då vi ville belysa vilka metoder som är lämpliga inom litteraturundervisning 

i syfte att få elever att läsa skönlitteratur, och förstå och ta till sig av de lästa texterna. Precis 

som Brodow & Rininsland (2005) skriver kan lärarens ”kunskap om elever kan i vissa lägen, 

till exempel vid val av böcker som man rekommenderar, vara om inte livsavgörande så dock 

betydelsefull.” (Brodow & Rininsland 2005:58) 

   Denscombe (2000), Stukát (2005), Annika Lantz (1993) och Jan Trost (2010) talar om 

intervjumetodik som ett sätt att söka kunskap om ett ämne. Trost (2010:43f.) menar att 

meningen med intervjuer är att förstå hur de intervjuade tänker, känner, vilka erfarenheter de 

har samt hur deras föreställningsvärld ser ut. Eftersom vi just ville åt killarnas resonemang 

ansåg vi att intervjuer var ett gott sätt att söka kunskap och förståelse på.  

   När det gäller intervjuformer beskriver Denscombe (2000:134) att det finns strukturerade, 

semistrukturerade och ostrukturerade typer av intervjuer. Då intervjuaren använder sig av en 

strukturerad intervju har han en god kontroll över frågornas och svarens utformning. En 

strukturerad intervju medför således att intervjuaren ofta har en lista där både frågorna och 

svaren i förväg är uppgjorda. Denscombe (2000:135) beskriver också ostrukturerade 

intervjuer, och menar att intervjuaren vid en ostrukturerad intervju inte har en klar och i 

förväg färdig struktur. Forskaren introducerar endast själva samtalsämnet vid intervjun, och 

respondenten får fritt utveckla sina tankar. Vi ville varken använda oss av strängt 

strukturerade eller ostrukturerade intervjuer, utan riktade in oss på vad Denscombe 

(2000:135) benämner semistrukturerade intervjuer. I en semistrukturerad intervju har 

intervjuaren i förväg bestämt vilka frågor som ska behandlas, men frågorna i sig är öppna och 

saknar bestämda svarsalternativ. Genom att använda oss av semistrukturerade intervjuer 

kunde vi på förhand bestämma oss för vilka frågor vi helst ville beröra samtidigt som vi lät de 

intervjuade utveckla sina svar och reflektera kring dem. Dessutom var vårt mål att söka ett 

mönster av samband och fånga komplexitet. Därför valde vi den kvalitativa och 

semistrukturerade intervjumetoden. Vi ville ha relativt uttömmande svar av pojkar för att 

sedan kunna använda de enskilda uttalandena och kommentera och koppla dem till den 

pedagogiska forskning vi presenterar i vår teoretiska referensram eller forskningsbakgrund. 
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3.2 Urval   

Vi valde att intervjua sammanlagt nio killar på studieförberedande linjer på två skolor i 

Södermanland. Precis som Trost (2010:137) skriver är det i kvalitativa studier ofta ointressant 

att få ett urval som är representativt för hela befolkningen, och därför vet vi att vårt urval inte 

är generaliseringsbart. Vi bestämde oss för att ta en närmare titt på teoretiska linjer på 

gymnasiet för att där undersöka killarnas förhållande till skönlitteratur i skolan och på 

fritiden. Vårt val att genomföra intervjuerna på teoretiska linjer har att göra med att vi ville 

intervjua elever som ofta kommer i kontakt med en mängd olika typer av texter, och vi ville 

se vilken ställning skönlitteraturen hade i dessa elevers liv i jämförelse med andra texttyper. 

Urvalet har skett på så sätt att vi tog slumpmässiga namn ur namnlistan. Samtliga av dessa 

informanter har fått fingerade namn och det bandade materialet har transkriberats i sin helhet. 

Vi har i studien dock valt att lyfta fram sådana delar som är särskilt intressanta med tanke på 

våra frågeställningar.    

3.3 Genomförande 

Då vi genomförde intervjuerna hade vi stor hjälp av Annika Lantz bok Intervjumetodik 

(1993). Lantz (1993:62) betonar att varje intervjuform kräver en intervjuplan, som är en 

skriftlig översikt av det frågeområde som ska vidröras. Den första delen av denna plan rör den 

information intervjuaren behöver göra respondenten införstådd med. Enligt Lantz (2003:62-

63) bör respondenten få veta tidsramarna för intervjun, hur intervjun ska spelas in, hur 

resultatet kommer att användas och hur respondenten kan ta del av resultatet när studien är 

klar. Dessa aspekter var vi noga med att ta i beaktande, vi började därför med att informera 

våra intervjupersoner om att de skulle vara fullständigt anonyma i vår uppsats, att 

ljudinspelningarna inte skulle lyssnas på av någon annan än uppsatsskribenterna, samt att 

intervjun var på frivillig basis och att de när som helst under intervjun kunde avbryta sin 

medverkan. De intervjuade hade i god tid före undersökningen informerats om 

undersökningens premisser och vad vi vill få fram.  

   Därutöver funderade vi över platsen för intervjun. Trost (2010:65) menar att miljön i vilken 

man genomför intervjun ska vara så ostörd som möjligt, och därför såg vi till att intervjuerna 

skedde i mindre arbetsrum inom skolans lokaler. Detta var också viktigt för oss med tanke på 

att vi ville använda oss av ljudupptagning. Samtliga av de intervjuade gick med på att bli 

inspelade, och vi kunde således koncentrera oss på frågorna och svaren utan att behöva skriva 

ned de intervjuades utsagor för hand.  
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   Lantz (1993:63) betonar att då intervjun inleds bör intervjuaren ställa bakgrundsfrågor om 

respondenten, dels för att få fakta om personens liv som kan vara intressanta, och dels för att 

skapa ett avslappnat klimat som är en förutsättning för intervjuer. Vi ställde i början av våra 

intervjuer frågor som ”Skulle du vilja berätta lite om din programinriktning?” och ”Vem läser 

mest hemma hos dig?” för att få bakgrundsinformation som senare under analysen skulle 

kunna ge oss insikt, och för att skapa en avslappnad situation. Vi började med andra ord med 

det närliggande, vilket Lantz (1993:63) rekommenderar. Förutom att börja med det 

närliggande menar Lantz (1993:64) även att det är viktigt att det finns en logisk ordningsföljd, 

sedd ur respondentens synvinkel, på de ställda frågorna. Vi inordnade därför våra olika frågor 

i olika områden, som ”läsning i allmänhet”, ”läsning av skönlitterära böcker”, ”läsning i 

skolan” samt en bredare didaktisk fråga som avslutade intervjun. Vår målsättning med detta 

var att se till att frågorna gick från det allmänna till det mer skolspecifika. Inom dessa olika 

områden tillkom sedan även följdfrågor baserat på det respondenterna tidigare svarat. 

3.4 Bearbetning och tolkning av materialet 

Trost (2010:147) skriver att det vid analys av kvalitativa studier inte finns en uppsättning av 

på förhand bestämda tekniker, utan man får använda sin fantasi och kreativitet. Han skriver att 

efter att man tagit fram det material som ska analyseras – i vårt fall elevernas svar – är det 

dags att tolka det insamlade materialet. Även om det inte finns en uppsättning av definierade 

tekniker som man kan använda menar Trost (2010:148) att man i sin tolkning och analys bör 

citera, hänvisa till källor och vara ärlig. 

   Vi bestämde oss för att transkribera de nio intervjuerna i sin helhet, och därefter välja ut de 

stycken som var mest intressanta i förhållande till vårt syfte. Vi presenterar de intervjuades 

yttranden för att läsaren lätt och effektivt ska kunna följa med i de intervjuades utsagor och i 

våra tolkningar. Trost (2010:150ff.) menar att ordagranna citat är nödvändiga om de ska 

analyseras, men att man också kan skriva ned utsagor i sammanfattningar om de inte är lika 

nödvändiga för analysen. Vi presenterar därför utförliga utsagor då de har relevans för 

analysen, medan vi sammanfattar de utsagor som inte knyter an i lika hög grad till våra 

forskningsfrågor.    

   Vi har slutligen delat in resultatet i olika intresseområden för att läsaren lätt ska kunna 

hänga med och veta vad som behandlas. Under varje intresseområde har vi också ett 

kommentarkapitel där vi tolkar intervjusvaren och knyter dem till vår forskningsöversikt i 

syfte att hitta samband och förklaringar. 
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3.5 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet kan enligt Stukát (2005:125) definieras som mätinstrumentets kvalitet och 

tillförlitlighet. För att stärka tillförlitligheten i vår undersökning har vi i syfte att minska 

möjligheter till felaktiga kopplingar och tolkningar spelat in och transkriberat varje intervju i 

sin helhet. För att ytterligare öka noggrannheten har vi bemödat oss med att se till att 

intervjusituationerna liknar varandra så mycket som möjligt och att samtliga respondenter fått 

samma förberedelsetid innan intervjun. Eftersom vi använde oss av den semistrukturerade 

intervjuformen varierade följdfrågorna från intervju till intervju, men vi ansträngde oss för att 

se till att liknande frågor ställdes till samtliga respondenter. 

   Man kan öka tillförlitligheten i kvalitativa studier av slaget vi genomfört på olika sätt. Lantz 

(1993:74) menar att tillförlitligheten beror på ”intervjuarens förmåga att betrakta fenomenet 

ur respondentens perspektiv och på empatisk väg fånga den mening intervjupersonen ger 

fenomenet.” Med detta i åtanke valde vi att explicit presentera hela citat i syfte att ge läsaren 

inblick i det material vi fått fram från intervjuerna. Vi vill låta läsarna betrakta utsagorna ur 

informanternas perspektiv, och således ha tillgång till kontexten bakom våra slutsatser. 

   För att vidare höja undersökningens tillförlitlighet menar Denscombe (2000:250) att en 

annan person ska kunna genomföra undersökningen och dra samma slutsatser, och Stukát 

(2005:129) skriver att reliabiliteten vid exempelvis en intervjustudie kan uppskattas genom att 

se till graden av överensstämmelse mellan olika bedömare. Med detta i åtanke har vi båda 

analyserat allt material som framkommit, och vår handledare har varit en ytterligare 

medbedömare till materialet. Vi är självfallet medvetna om att detta inte är en garant för att 

total objektivitet ska råda, men precis som Denscombe (2000:250) och Trost (2010:135f.) 

poängterar kommer analysen av kvalitativt material alltid till någon grad att präglas av 

subjektivitet. En kvalitativ dataanalys kräver inte desto mindre en medveten diskussion där 

undersökarna i fråga funderar över sin tänkbara inverkan på forskningen (s. 250), något vi tar 

upp i metoddiskussionen. 

   Då det gäller validitet, det vill säga frågan om huruvida undersökningen mäter det man 

avser mäta (Stukát 2005:125), anser vi att validiteten i vårt fall är hög då den tar upp sådant vi 

avsett att undersöka. Vi har strävat efter att både ge en forskningsöversikt över ungdomars 

läsvanor och läsintresse i dagsläget samt göra en kvalitativ studie där vi behandlar ett antal 

killars läsvanor, läsintresse och erfarenheter av skönlitteratur. Alla frågor vi ställer under 

intervjun har med killarnas erfarenheter och relation till skönlitteratur att göra. Då det gäller 

extern validitet (Denscombe 2000:251) behöver de slutsatser vi kommit fram till genom 
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analys av våra intervjuer inte nödvändigtvis ge en bild av hur det ser ut generellt då det gäller 

ungdomars läsning - detta i sig var inte syftet med intervjuerna, som istället skulle ge oss en 

djupare förståelse för ett antal elevers förhållande till läsning av skönlitteratur. Vår 

forskningsöversikt över läsning i dagsläget ger en mer heltäckande bild då den bygger på 

olika undersökningar över fenomenet. I diskussionen knyter vi ihop intervjuer, analyser samt 

forskningsöversikten, samt diskuterar olika beröringspunkter.  

3.6 Etiska hänsyn 

Trost (2010:61) skriver att undersökarna ska, i anslutning till intervjun, upplysa de intervjuade 

angående tystnadsplikt. Samtliga respondenter blev både skriftligt och muntligt informerade 

kring de forskningsetiska reglerna som vi som undersökare har. Vi fick ett skriftligt 

godkännande av deltagarna när det gäller ljudinspelning, och de fyra allmänna huvudkraven 

på forskning som nämns i forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning använde vi oss kontinuerligt utav. Först och främst såg vi till att respondenterna var 

bekanta med informationskravet då det är betydelsefullt att samtliga deltagare är på det klara 

med vilket syfte vår undersökning har. Därutöver förklarade vi att deltagarna själva kan 

bestämma över sin medverkan i intervjun (samtyckeskravet), och att de, precis som Trost 

(2010:63) rekommenderar, när som helst kan avbryta sin medverkan i inspelningen. I vårt fall 

gällde det elever som var 17 och 18 år, och enligt vetenskapsrådets regler gällande 

samtyckeskravet behövde vi inte ha vårdnadshavarnas samtycke så länge respondenterna var 

minst 15 år gamla och så länge frågorna inte var av etiskt känslig karaktär. Vidare 

förtydligade vi även konfidentialitetskravet för deltagarna, tog hänsyn till deras anonymitet 

och klargjorde att obehöriga inte kommer att ta del av det inspelade materialet. Vi gav även 

respondenterna information om var forskningsresultatet kommer att befinna sig så att de 

själva kan ta del av resultatet. Slutligen lyfte vi fram nyttjandekravet genom att vi beskrev att 

uppgifter som vi samlat till undersökningen inte kommer att användas till något annat än för 

forskningsändamål.  
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4 Resultat och analys 

I följande kapitel presenterar vi informanternas svar, och därefter kommenterar vi dessa svar i 

anknytning till forskningsbakgrunden och den pedagogisk litteratur som finns presenterad. 

4.1 Läsning i allmänhet och läsning av skönlitteratur 

När vi sattes oss ned med informanterna ville vi först och främst belysa hur mycket 

informanterna läser, rent allmänt. Vi bad eleverna tänka efter och inkludera alla texttyper, inte 

bara skönlitteratur. Detta för att vi senare skulle kunna jämföra läsning av alla olika texttyper 

med läsning av specifikt skönlitteratur. På frågan: ”Hur mycket i veckan läser du rent 

allmänt?” fanns en konsensus bland eleverna, och de svarade alla att de läser diverse tidningar 

och artiklar på Internet varje dag. En informant exemplifierade detta på följande vis:  

 

(Kille 1): Så fort jag har tid på tåget eller på bussen går jag in och läser tidningen.  

På datorn hemma har jag en flik med alla stora tidningar, och jag gillar att ha koll på vad som händer.  

Både med sport och nyheter (typ med Libyen och Japan) det är intressant att hänga med.    

 

Kille 2 och Kille 3 uppgav att de läser tidningar och text på Internet flera gånger per dag, 

framförallt tidningar som Aftonbladet eller lokaltidningar, som finns i webbupplaga. Kille 4 

betonade att han förutom tidningar, som han läser flera gånger per dag, även läser magasin 

som King, som han prenumererar på. Kille 7 prenumererar på en historietidning, som han 

läser ett par gånger i månaden och Kille 8 läser, förutom tidningen varje morgon, även 

tidningen Illustrerad vetenskap som han prenumererar på. Som minst kan man därmed 

konstatera att alltså samtliga informanter läser någon form av tidning eller text på nätet varje 

dag.  

   Då det kommer till läsning av skönlitteratur svarar informanterna inte lika unisont som på 

frågan om allmän läsfrekvens. På frågan: ”Hur ofta läser du skönlitteratur på fritiden?” 

uppgav Kille 1 att om han skulle uppskatta hur mycket han läser per vecka skulle det röra sig 

om tre eller fyra lässessioner på 30-40 minuter om kvällarna. Vidare menade han att han läser 

noga och relativt långsamt för att förstå detaljerna. Kille 2 och Kille 3 betonade att de läser 

väldigt sällan, och hävdade att de inte läser mer än ungefär en bok per år. 

   Kille 4 uppgav att han rentav inte läst en skönlitterär bok på flera år, men att han lyssnat på 

ljudböcker då och då. Han uppgav även att han hellre läser fackböcker om kroppsspråk eller 

psykologi, och att han läser sådan litteratur med en frekvens på en bok varannan eller var 
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tredje månad. Även Kille 5 menade att skönlitterärt läsande inte är något som han håller på 

med på fritiden, utan att läsning bara sker då det kommer som en uppgift från skolan.  

   Till skillnad från Kille 5 uppgav Kille 6 att han tycker om att läsa skönlitterärt, men att han 

bara läser när han har tid, vilket blir under loven, och att det då kan röra sig om att han läser 

sammanlagt fem eller sex skönlitterära böcker per år. Kille 7 uppgav däremot att den 

skönlitterära läsningen är en av hans mest uppskattade fritidssysslor, och hävdade att han 

försöker ha en bok att läsa hela tiden. Kille 8 betonade även han att han tyckte om att läsa 

skönlitterärt, men menade att skolarbetet kan stå i vägen och att han därför bara läser som 

mest tre skönlitterära böcker om året. Kille 9 menade att han aldrig läser skönlitterärt på 

fritiden. 

   Som sammanfattning på frågan om informanternas läsfrekvens kan vi konstatera att Kille 1 

och 7 läser skönlitteratur regelbundet, med flera lässessioner i veckan eller rent av varje dag. 

Kille 6 läser fem eller sex böcker per år och Kille 8 tre. Kille 2 och 3 läser mer sällan, och inte 

mer än en bok per år. Kille 4, 5 och 9 läser inte skönlitteratur på fritiden, utan enbart om det är 

en uppgift från skolan.  

   Några av informanterna berättade även för oss om läsning i sina hushåll. Kille 1, 3, 4 och 9 

uppgav att mamma är den som läser mest av familjemedlemmarna i hemmet. När det gäller 

fäderna i hemmen står det olika till hos olika informanter. Kille 9 uppgav att hans far aldrig 

läst en bok, medan Kille 1 berättade att hans pappa lyssnar på ljudböcker varje dag då han 

pendlar till jobbet, och att pappa hellre sitter med en bok om kvällen än att se på TV. Kille 6 

uppgav att hans pappa har väldigt många böcker hemma och att det är från honom han fått 

sina litteraturtips. Samma sak gäller för Kille 7, som väljer böcker av en finsk författare som 

hans far har läst och tipsat honom om. Alla informanter som talade om läsning i hemmet har 

föräldrar som läser åtminstone någon gång i veckan, förutom Kille 2, som uppgav att han var 

den som läste mest i sitt hushåll, då hans föräldrar inte har lika mycket tid. 

4.1.1 Kommentar 

Med denna studie ville vi inte undersöka hur mycket killar läser i jämförelse med tjejer, utan 

studera hur nio på måfå utvalda killar på studieförberedande program i två skolor läser och 

vad de tycker om skönlitterär läsning. Studier har hittills visat att det ska finnas någon slags 

nedåtgående trend hos killar, och att killar tar avstånd från läsningen. Man menar att killar har 

anammat en slags anti-kultur när det kommer till skönlitterär läsning, där Molloy (2007:158) 

exempelvis nämner att forskare tror att manliga studenter tar avstånd från läsningen eftersom 

skönlitterär läsning inte ses som en maskulin aktivitet. Också Malmgren (1992:84) har 
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observerat att killar tar avstånd från den skönlitterära läsningen eftersom den kan kopplas till 

kvinnor och därmed få kvinnliga övertoner, och att killar därför hellre söker sig till 

serietidningar och kvällstidningar. 

   Våra intervjuer visar en annan bild. Endast tre av nio intervjuade uppger att de inte läser 

skönlitterära böcker på fritiden, vilket tyder på att våra informanter överlag har en mer positiv 

inställning gentemot skönlitterär läsning än vad tidigare studier och forskning visat. Ingen av 

våra informanter (inte ens de som uppgav att de inte läste skönlitterärt) kopplade samman den 

skönlitterära läsningen med att det var något kvinnligt, och vi kunde inte uppfatta att det råder 

någon slags motståndskultur bland våra informanter. En intressant aspekt är dock att de killar 

som faktiskt läste mycket också uppgav att deras pappor läste mycket hemma. Detta kan man 

både koppla till Ulfgards (2003) kommentarer om att pojkar behöver manliga förebilder och 

Malmgrens (1992) undersökning, där hon i sina intervjuer med elever som går på det 

naturvetenskapliga programmet fått höra att några av de intervjuade har pappor som läser 

mycket och ofta i hemmet (Malmgren, 1992:172ff.) Den av Malmgrens (1992) intervjuade 

killar som läste i verkstadsklassen uppgav också att han hade sin far som förebild när det kom 

till läsandet (Malmgren, 1992:84). I våra intervjuer kunde vi alltså skönja liknande fenomen. 

Pojke 1, 6 och 7 uppgav att de har en läsande pappa och det visar sig att de själva också aktivt 

läser skönlitterärt på fritiden. Kille 9 uppgav att hans far aldrig läst en bok, och använde det 

som ett slags rättfärdigande när han sa att han inte kommer att läsa böcker alls efter att han 

har gått ut gymnasiet. Man skulle möjligen kunna säga att de killar som har läsande pappor 

också läser själva mycket då de har manliga förebilder, men för att helt kunna fastställa en 

sådan konklusion skulle man behöva göra en omfattande enkätundersökning. 

   Slutligen är det också värt att titta på dessa killars allmänna läsning. Samtliga uppgav att de 

spenderar tid framför datorn och att de ofta läser tidningen (både på morgonen och efter 

skolan). Flera av informanterna prenumererar också på tidningar och läser dem regelbundet, 

vilket bevisar att det inte finns något motstånd till läsning överlag. Skillnaden mellan att läsa 

en tidning och en skönlitterär bok är givetvis tidsaspekten. En tidning kan man skumma 

igenom och läsa ganska snabbt, medan en skönlitterär bok, precis som Chambers (1994:14-

15) uppger, kräver engagemang. Detta var något som våra informanter också tog fasta på. 

Samtliga uppgav nämligen att de främst gillar att läsa skönlitterära böcker när de ska ”varva 

ned” eller på lov. Detta innebär givetvis att det kan vara svårt att hinna med läsning av 

romaner under skolåret, då de ofta har andra uppgifter som de behöver göra. Att läsa romaner 

under lektionstid var inget som de lyfte fram som nyttigt eller effektivt. 
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4.2 Informanternas läsintresse och genrepreferenser 

Samtliga informanter uppgav att de håller sig uppdaterade med nyheter och läser texter på 

Internet i stort sett varje dag, då de anser att det är viktigt att följa med i händelseutvecklingen 

i världen. Samtidigt betonade pojkarna att läsning av alla olika typer av texter, alltså inte 

enbart skönlitteratur, hade positiva effekter i deras liv. Informanterna uppgav att läsning gav 

bättre och djupare förståelse av en händelse än till exempel en nyhetssändning på TV, att 

fantasin främjas genom att läsaren får skapa sina egna bilder snarare än att ta del av en film, 

att läsning ger allmänbildning och kunskaper samt att förmågan att läsa snabbt och förstå det 

man läser är en viktig egenskap för studier på högskolan och gymnasiet. Ämnet för denna 

studie är elevers intresse för skönlitteratur, men det är ändå värt att nämna elevers inställning 

till generell läsning (läsning av alla typer av texter) för att kunna göra jämförelser och dra 

paralleller. 

   Då det gäller informanternas inställning till skönlitteratur, belyste vi detta genom att ställa 

frågan: ”Vad tycker du om att läsa skönlitteratur?” 

   Kille 1 uppgav att skönlitterära böcker kan vara väldigt roligt, framförallt då han hittat en 

bok som passar honom, och betonar att ”man får veta mycket mer om karaktärer och handling 

än om man ser filmen.” Samtidigt menar Kille 1 att det inte finns något som är så tråkigt som 

att läsa en bok som han inte är intresserad av. Kille 2 tycker det är kul att läsa så länge 

litteraturen är nyutkommen och handlar om dagens samhälle skildrat på ett realistiskt sätt 

(som exempel gav han Snabba Cash och Milleniumtrilogin) men att han tycker väldigt illa om 

äldre böcker som innehåller ”ty och sådana ord”, eller om det förekommer övernaturliga 

inslag eller fantasy i litteraturen. Även Kille 3 är inne på samma spår, då han uppgav att han 

ogillar äldre litteratur och författare, därför att ”det känns inte så relevant till den här tiden”. 

Vidare uppgav han att han aldrig läser romaner på egen hand (utanför skolan) för att han 

hellre ser på film. Film menar eleven aktiverar fler sinnen än en bok, men samtidigt kan han 

uppskatta den skönlitterära bokens förmåga att ge honom ”en större bild av storyn” och låta 

honom skapa sina egna bilder. Dessutom uppgav Kille 3 att han inte tycker att böcker tilltalar 

honom till utseendet (typografin), eftersom de ”känns som något gammalt”. Men då han väl 

har kommit igång med en bok kan han njuta av den. Han anser dock att det är svårt att 

motivera sig när man får böcker av skolan, och att det generellt sett är svårt att börja läsa och 

komma in i böckerna. Kille 4 uppgav att det är kul att läsa skönlitteratur om han väl lyckas 

hitta någon bok som verkligen passar honom, något han uppger är svårt trots att han har 

väldigt många böcker hemma. Han läser mycket mer facklitteratur än skönlitteratur, som 
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exempelvis böcker om psykologi och kroppsspråk. Som helhet menade Kille 4 att han är 

positiv till att läsa. Kille 5, 6, 7, 8 och 9 gav oss ingen utförlig eller anmärkningsvärd 

information, utan konstaterade kort och gott att de läser skönlitteratur för att det är kul om 

man hittar böcker som passar en och väcker intresse. 

  Vi ville också utröna vilka genrepreferenser eleverna har inom skönlitteratur, och detta 

belyste vi genom att ställa frågan: ”Vilken genre/vilka genrer läser du oftast/helst?” Innan 

informanterna besvarade frågan gav vi exempel på vad vi menar med genrer, och de exempel 

som gavs var bland annat brevroman, dagboksroman, äventyrsroman, kriminalroman, thriller, 

historisk roman, skräckroman, kärleksroman och så vidare. Eleverna hade tidigare fått lyfta 

fram genrer de uppskattade och läste då det gällde alla texttyper, men vi ville med denna fråga 

utröna de skönlitterära genrer eleverna föredrog. För att informanternas svar ska framgå så 

tydligt som möjligt kommer vi att presentera samtliga informanters åsikter nedan. 

   Kille 1 menade att han läser mest deckare och självbiografier. För några år sedan var det 

deckare som mest intresserade honom, då ”man var tvungen att tänka vem mördaren är”, men 

nu på senare år har självbiografier blivit mer intressanta, även om han fortfarande läser 

deckare.  

   Kille 2 uppgav att han läser ”verkliga grejer” som helst ska skildra samhället på ett 

realistiskt sätt. Som exempel tog han upp Snabba Cash, men menade även att en bok av 

August Strindberg de läste i skolan nyligen hade de kvalitéer han eftersökte.  

   Kille 3 och Kille 4 nämnde båda två Harry Potter och fantasygenren som intressant, där 

Kille 3 uppgav specifikt att han vill ha en blandning av skräck, fantasy och äventyr ”med 

mycket action”, medan Kille 4 istället föredrog mer renodlad fantasy som Sagan om Ringen.  

   Kille 5 hävdade att han gillade böcker som har humoristiska inslag. Han menar att han: 

 

[…] har en fallenhet för att lyckas hitta väldigt konstiga böcker som faller någonstans under komedi. 

Den bästa bok jag har läst är McCarthy’s Bar som handlar om en engelsman som åker runt i Irland 

och det är en väldigt rolig bok. Det är någon slags reseskildring över Irland. 

 

Kille 6 uppgav att han gillade thriller- och science fictionromaner. Han påpekar att: 

 

Dean Koontz är min favorit just nu. Jag läser den här – vad heter den? – Livslängd. Det handlar om 

onda clowner och den var oerhört bra.  
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Han tillägger dessutom att han har läst Koontzs hela bokserie om karaktären Odd Thomas och 

att han även läst boken Väktare, en bok som filmatiserats och blivit väldigt populär bland 

Koontzfans. Han lyfte också fram att han skulle läsa Stepen Kings bok Signal efter att han läst 

klart Livslängd. 

   Kille 7 föredrar äventyrsromaner med historiska inslag. Han gillar även kriminalromaner, 

men tycker inte om att läsa ”gulliga kärlekshistorier.” Han uppgav dessutom att han gillar 

Stieg Larssons kriminalromaner och Dan Browns äventyrsböcker om professor Langdon. 

   Kille 8 uppgav, precis som Kille 7, att det är kriminalromaner med äventyrsinslag som är 

intressanta. Han påpekar att Dan Browns Änglar och Demoner är en favoritbok och att han 

njöt när han läste den. 

   Kille 9, som menade att han i stort sett aldrig läste böcker, hävdade likaledes att 

kriminalromaner tilltalar honom mest. Han påpekar också att han: 

 

[…] gillar det här med lite spänning, när man nästan får gissa i boken om vad som kommer att hända 

och sen så blir det alltid tvärtom mot vad man tror. Eller lite äventyrsroman. Jag läste ju Robinson 

Crusoe för ett tag sen och den gillade jag. Man fick bilder i huvudet framför sig om hur hans läger såg 

ut och sådär. Inga bilder i boken vill jag ha. Det förstör bara min egen bild på det. 

 

Han uppgav dessutom vid ett flertal tillfällen att han skulle tycka om att läsa Jens Lapidus bok 

Snabba Cash eftersom han tyckte om filmen. 

4.2.1 Kommentar 

Som vi kan se utifrån informanternas ovanstående svar gav de inte explicit uttryck för det 

motstånd mot skolarbete i allmänhet och läsning i synnerhet bland killar som Molloy 

(2007:158) diskuterat, och som hon menar hör ihop med upprätthållandet av en maskulin 

identitet. Inte en enda gång under våra intervjuer fick vi höra att det tog emot att läsa en bok 

för att det kändes som något kvinnor ska göra snarare än män, och informanterna nämnde 

inget om att det kändes ”tjejigt” att läsa. Utifrån våra intervjuer verkar det snarare som att det 

som gör att några av killarna inte visar intresse för läsning eller inte läser skönlitteratur 

särskilt ofta är en kombination av tidsbrist, svårigheter att hitta böcker som faller 

informanterna i smaken, en uppfattning om skönlitteratur som ”något gammalt” samt 

konkurrens från andra underhållnings- och medieformer. Rent generellt uppger informanterna 

i vår studie att de är positivt inställda till läsning av skönlitteratur. Redan i resultatkapitel 4.1 

kunde vi skönja att enbart Kille 3 och 9 uppgav att de aldrig på egen hand läser skönlitterära 

böcker, men att de läser de böcker som de får läsa enligt lärarens anvisningar, och att de båda 



 38 

kan uppskatta att läsa dessa böcker. Vi kan således inte dra slutsatsen att det finns ett uttalat 

motstånd mot läsning av skönlitteratur i sig bland de killar vi intervjuat.  

   Flera av informanterna betonar att anledningen till att de inte läser mer är att det är svårt att 

hitta böcker som passar dem, och det framkom uttryckligen i flera av våra intervjuer att det 

ofta handlar om val av bok då det gäller om informanterna ska ha lust att läsa eller inte. Kille 

1, 2, 4, 8 uppgav alla att de tycker att det är roligt att läsa, men på villkoret att böckerna passar 

dem. Detta är intressant att koppla till Molloy (2002:315), som menar att skolan bör undvika 

att på rutin dela ut samma böcker varje läsår till olika elever, och att läraren bör variera sitt val 

av skönlitteratur. Norberg (2003:41) är inne på samma spår då hon diskuterar hur en god 

läskultur kan skapas, och hon menar att lärarens mål borde vara att få sina elever att se sig 

som läsande individer, och att denna ambition fordrar att eleverna både får göra egna val med 

stöd av en tillåtande och i relation till litteraturen öppensinnad lärare, men samtidigt i klassen 

läsa gemensamma böcker valda av läraren. Våra informanter nämner i flera fall att läslusten 

och läsintresset först dyker upp när de lyckas hitta någon bok som knyter an till deras 

intressen. Detta ger relevans till Norbergs idé om en tillåtande attityd till elevers val som en 

komponent i en god läskultur, som väcker läslust och läsintresse (2003:41).  

   Utifrån elevernas svar på frågor om genrepreferenser kan vi konstatera att fantasy och 

modern spänningslitteratur från 2000-talet är något som återkommer. Författare som nämns är 

Dean Koontz, Stephen King, Stieg Larsson, Jens Lapidus, Dan Brown, J. K Rowling samt 

J.R.R. Tolkien. I artikeln ”Var tredje pojke i nian vill inte läsa” lyfter Brandel (2007) fram 

populära genrer bland pojkar och flickor. Bland pojkarna är det fantasy som är mest populärt, 

medan genren kärleksböcker, som ligger på andra plats hos flickorna, inte alls finns med på 

pojkarnas listan. Informanterna för vår studie har inte nämnt något om kärleksskildringar i 

sina genrepreferenser, vilket bekräftar denna bild. Detta kan relateras till Molloy (2002:83), 

som menar att pojkar och flickor generellt läser ut olika element i skönlitterära böcker. Hon 

menar att pojkar är ute efter ”action” och manliga huvudpersoner, vilket stämmer överens 

med många av de författare som nämnts av våra informanter. Dessa författare, som 

exempelvis Koontz, Dan Brown, Lapidus och Stieg Larsson benämns ofta som 

spänningslitteratur eller ”bladvändare”, och huvudpersonerna är i huvudsak handlingskraftiga 

män, även om det i vissa fall kan förekomma kvinnor i hjälterollerna (hos exempelvis Stieg 

Larsson). I flera av intervjuerna förekom ord som ”spänning” (se Kille 9) och ”action” (se 

Kille 3) då frågan om genrepreferens kom på tal.  

   Med undantag för Tolkien förknippas samtliga av ovanstående författare med 2000-talet. 

Detta kan ge en indikation på att det finns ett motstånd mot det som uppfattas som ”det 
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gamla”. Kille 2 betonade att han hade problem med ålderdomligt språk medan Kille 3 inte 

anser att äldre litteratur känns relevant för vår tid. Brodow & Rininsland (2005:74) betonar att 

klassiska texter, som anses ingå i kulturarvet, behöver introduceras på ett sådant sätt att 

eleverna kan tillägna sig texterna och överbrygga svårigheterna med ålderdomliga ord, 

främmande meningsstrukturer samt referenser till ett äldre samhälle och en mytologi eleverna 

i många fall inte känner till. Därför kan, enligt Brodow & Rininsland (2005:74), film och 

musik användas som inkörsport eller ingång till den äldre litteraturen. Att elever uppger att de 

helst läser modern litteratur ska inte ses som att den klassiska, kulturarvsförmedlande 

litteraturen (som exempelvis Shakespeare, Homeros och Bellman) ska försummas i 

undervisningen. Brodow & Rininsland (2007:74) menar att då elever överkommer 

svårigheterna är de beredda att ta till sig av äldre texter och klassiska verk, och att det är 

lärarens uppgift att föra eleverna vidare till mer krävande litteratur (Brodow & Rininsland 

2005:49). Även Norberg (2003:62) betonar att lärare både måste kunna hjälpa eleverna hitta 

böcker som passar dem och vara tolerant i förhållande till elevers val, men samtidigt hjälpa 

eleverna ta sig an utmanande skönlitteratur de inte skulle läsa på egen hand. Detta bekräftar 

likaledes Chambers (1995:18-19) och Lundqvist (1984:33-35), som menar att vuxenstöd i 

omgivningen är centralt för att elever ska överbrygga svårigheterna och anta utmaningarna 

med skönlitteratur.   

   Läsning i sig, oavsett genre och litteraturens ålder, kräver mer koncentration och tid än 

många andra underhållningsformer, menar Norberg (2003:61). Även Chambers (1995:14-15) 

är inne på samma spår då han betonar läsning som en aktivitet där koncentration och 

spenderad tid är en förutsättning för positiva upplevelser. Litterära verk innehåller också ofta 

liknelser, satir, ironi och symbolik, koncept som kan vara svåra för eleverna att ta till sig och 

förstå i jämförelse med de inslag som finns i exempelvis en serietidning. Detta kan förklara 

varför flera av informanterna uppger att det är svårt att komma igång med läsningen, men att 

de njuter av böckerna då de väl är ”inne i det”. Speciellt Kille 3 och 9, som i våra intervjuer 

framstår som de som känner störst motstånd mot skönlitteratur, betonade att då de väl måste 

läsa skönlitteratur i skolan brukar de efter en viss tid uppskatta böckerna de får läsa.  

4.3 Läsningens och skönlitteraturens betydelse 

Då Frågan: ”Tycker du att det är viktigt att läsa böcker? Varför/varför inte?”  ställdes uppgav 

en majoritet av informanterna att de tycker att läsning av skönlitteratur är viktigt och 

utvecklande av olika anledningar, trots att alla inte läser i lika hög grad på fritiden. 
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   Kille 9, som uppgav att han i stort sett aldrig läser skönlitteratur på fritiden, uppgav att han 

ändå är medveten om att läsning av skönlitteratur är viktigt. Han påpekade att han inte är en 

bra förebild när det gäller läsning av skönlitteratur, men hävdar ändå att läsning förbättrar 

läsförståelse och det ”svenska språket överhuvudtaget.” Informanterna ansåg att läsningen av 

skönlitteratur är viktigt av flera orsaker, och de flesta hävdade att läsning av skönlitteratur 

utvecklar deras ordförråd och skrivande: 

 

(Kille 2): När man läser lär man sig även skriva, och om man läser flera olika författare snappar man 

upp det man tycker är bäst hos de olika och skapar sitt eget sätt att skriva utifrån det, det är min 

uppfattning.  

 

I detta citat framgår tydligt att informanten anser att läsningen utvecklar hans eget sätt att 

skriva. Skönlitterära böcker innehåller beskrivningar och ord som man kanske inte stött på 

tidigare, och genom att läsa olika böcker av olika författare snappar man upp, enligt 

informanten, författarnas beskrivningar och skrivsätt och utvecklar på så sätt sitt eget 

skrivande. 

   Även Kille 4 ansåg att läsningen utvecklar hans ordförråd, men han anger att man lär sig 

annat också. På frågan om han tycker att det är viktigt att läsa skönlitteratur svarade han: 

 

(Kille 4): Ja, det tycker jag. För svenska språkets användning har fallerat. Det är jättemånga som är 

dåliga på språk. På det sättet är det ju positivt i den bemärkelsen att man får bra språk om man läser. 

Man breddar ordförrådet. Man kan nog dra lärdomar från böcker också.  

 

Också Kille 5 ansåg att läsning av skönlitteratur ger honom mer än bara utvecklat ordförråd 

och skriftspråk. Han hävdade implicit att läsning av skönlitteratur ger honom kunskap om 

annat i livet: 

 

(Kille 5): Dels så blir du ju bättre på språket och dels så, alltså man lär sig väl oftast någonting av en 

bok.  

 

Kille 6, 7 och 8 tyckte alla att läsningen av skönlitteratur är en viktig aktivitet. De uppgav att 

läsningen kan stimulera hjärnan, att man har fördel i gymnasiet om man har läst mycket 

eftersom det då handlar mer om ta sig igenom skriftlig information snabbt och att läsningen 

inte bara utvecklar ordförrådet, läsförståelsen, läshastigheten och skrivandet, utan att man blir 

allmänbildad av det också. 
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   Den enda informanten som ifrågasatte skönlitteraturens betydelse var Kille 3, som ansåg att 

läsning överlag är viktigt, men att skönlitterära böcker inte är så viktiga eftersom det finns 

annat att läsa, som tidningar. Han uppgav att läsningen utvecklar läshastigheten och 

läsförståelsen, men att det inte enbart är skönlitterära böcker som utvecklar dessa 

kompetenser.   

   Sammanfattningsvis kan vi konstatera att majoriteten av informanter således ansåg att 

läsning av skönlitteratur är viktigt. Enbart en informant ifrågasatte vad skönlitteraturen har att 

erbjuda som andra typer av texter inte har. 

4.3.1 Kommentar 

Norberg (2003:62) menar att skönlitteraturen lär läsaren att upptäcka och utveckla språkliga 

nyanser, vilket är den delen av skönlitteraturens förtjänster som många av våra informanter 

pekar på. Som vi kan utläsa ur resultaten ser vi att åtta av nio informanter anser att läsning av 

skönlitteratur är en viktig aktivitet som utvecklar läsförmåga, skrivförmåga, läshastighet och 

ordförråd. Att informanterna, som har olika läspreferenser och förhåller sig olika till läsning, 

uppger att läsningen av skönlitteratur är viktig är intressant. Å ena sidan kanske de uppger 

detta för att föräldrar och lärare upprepade gånger betonat skönlitteraturens betydelse, men det 

kan också visa att det finns ett grundintresse för läsning av skönlitteratur som lärare kan 

utnyttja.   

   Förutom att fungera som en hjälp vid utvecklingen av skriftspråket och vokabulären, är 

läsandet av skönlitteraturen en allmänbildande process. Molloy (2003:295) menar att 

skönlitteraturen lär läsaren något om livet, om dess möjligheter och dess konflikter. Samtidigt 

är litteraturen, som Malmberg (1992:13) uttrycker det, en viktig socialisationsagent eftersom 

den på många sätt fungerar som en sekundär socialisation för läsarna. För precis som Brodow 

& Rininsland (2005:93) uttrycker det, är det så att ju fattigare den primära socialisationen i 

hemmet har varit desto mer kompensatorisk blir den sekundära, därför att den skönlitterära 

läsningen ju öppnar nya världar där läsarna kan ta del av andra livsöden och 

samhällsförhållanden. På så vis är skönlitteraturen allmänbildande, och en viktig faktor i den 

sekundära socialisationsprocessen. Denna allmänbildande aspekt är också något som våra 

informanter tagit fasta på. Två av informanterna hävdade att de lär sig något om livet genom 

den skönlitterära läsningen, och att läsning, förutom att utveckla skriftspråket, även har en 

allmänbildande funktion. 
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   En informant ansåg dock att skönlitterära böcker inte nödvändigtvis behöver utveckla någon 

av de ovannämnda kompetenserna på ett bättre sätt än andra medier. Enligt honom innehade 

skönlitteraturen inget speciellt värde som rättfärdigade den framför andra typer av texter.  

Rent språktekniskt kan det enligt Brodow & Rininsland (2005:92) vara sant att skönlitteratur 

inte utvecklar sidor som inte skulle kunna ha utvecklats av läsning av andra texttyper. I 

sådana fall måste pedagogen, precis som Brodow & Rininsland (2005:92) uttrycker det, locka 

eleven till skönlitteraturen på ett annat sätt än att använda argument om språkutveckling. 

Skönlitterära böcker utvecklar språket precis som tidningar och fackböcker, men samtidigt 

kan skönlitteraturen ge oss en oerhörd inblick i människors livsöden och miljöer och samtidigt 

berätta en historia som håller oss fängslade. Om lärarna lär sig att lyfta fram skönlitteraturens 

möjligheter kan man möjligen skapa motivation hos elever och berättiga det skönlitterära 

läsandet, för den är ju – precis som vi nämnt – en viktig socialisationsagent och viktig del av 

undervisningen.  

4.4 Skolornas nuvarande litteraturundervisning 

Förutom att få en inblick i våra informanters läsintresse ville vi även få en insyn i hur de fått 

jobba med litteratur i skolan. Det gäller frågor som vilka böcker informanterna fått läsa under 

sin skoltid, om de har fått diskutera och läsa sina favoritförfattare och favoritgenrer i skolan, 

samt huruvida skolan aktivt arbetat för att hjälpa dem att finna den litteratur som passar dem. 

   Kille 1 uppgav att den typ av böcker han fått läsa under sin skolgång har varit medeltida 

sagor som Tristan och Isolde, litterära klassiker från olika epoker som exempelvis Gullivers 

Resor, Agatha Christie (på engelska) och ungdomsklassiker. Han menade att det i stort sett 

rört sig om "de klassiska skolböckerna". Informanten uppgav att han har tyckt dessa böcker 

har varit tråkiga och ointressanta, och att han skulle vilja se mer valfrihet i valet av böcker 

från skolans sida. Kille 1 berättade också att hans bokläsning i skolan följts upp av 

seminarium där eleverna tillsammans har behandlat olika frågor som leder till diskussion. Han 

menar att denna metod har klara fördelar jämfört med att skriva en recension, då han får dela 

med sig av sina tankar och även höra andras, vilket gör att han får andra perspektiv. Kille 1 

betonade att litteraturseminarium har klara fördelar då bokläsningen följs upp:  

 

[...] Då får jag dela med mig av mina tankar och höra andras, och man får andra perspektiv. En 

recension ger mig inget sådant, det är bara att jag skriver utifrån mitt egen perspektiv. På den här 

skolan har vi inte kört med recensioner, och det tycker jag är bra. Vi har kört med seminarier hela 

tiden, och det är så jag tycker man ska göra när man läst en bok. 
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Han uppgav också att han inte fått diskutera sin favoritförfattare och favoritgenre i skolan 

under gymnasiet, då det varit ”bestämt vilka böcker man ska läsa”. Under högstadiet fick han 

då och då välja en bok han var intresserad av och diskutera med läraren. Han betonade ändå 

att han under sin gymnasietid fått hjälp att hitta litteratur som passar honom, även om det skett 

ytterst sällan, vid två tillfällen som mest under de nästan tre år han gått på skolan.  

   Kille 2 berättade att han läst mycket sportböcker från sexan till nian, för att senare gå över 

till ”lite äldre böcker för att vi skulle lära oss det historiska”. Som exempel gav han 

Strindbergs Fröken Julie. Utöver denna litteratur lyfte informanten även fram Jonas Gardell 

och Goldings Flugornas Herre. Informanten uppgav att de böcker han läst enligt lärarnas 

anvisningar har varit ”tråkiga och dåliga”. Främst motiverade han detta med att det känns fel 

när lärarna talar om för honom vilka böcker han ska läsa: 

 

[...] Det känns fel när lärarna säger ”de här ska du läsa”, då blir man ju inte intresserad. Det skulle vara 

bättre om man diskuterade med läraren och kunde komma överens om något tillsammans.  

 

Då bokläsningen har följts upp i skolan har informanten deltagit i boksamtal, där en grupp på 

cirka åtta personer suttit och diskuterat öppna, vida frågor med följdfrågor. Detta har varit den 

vanligaste metoden, uppger Kille 2. Han uppgav att han generellt uppskattar detta sätt att 

arbeta, men skulle även kunna tänka sig skriva en kort uppsats om läsupplevelsen. Vidare 

betonade han bestämt att han inte fått läsa och diskutera sin favoritförfattare och favoritgenre i 

skolan, och som exempel lyfte han fram att han skulle vilja läsa mer nyutkommen litteratur 

som Jens Lapidus Snabba Cash. Den enda gången han kunde dra sig till minnes att han fått 

välja en bok själv var under första läsåret på grundskolan. Från högstadiet och uppåt uppgav 

Kille 2 att han aldrig fått välja vilken bok han velat läsa i skolan. Inte heller tyckte han att han 

fått hjälp av skolan att hitta böcker som passar just honom. Det har varit olika lärares på 

förhand bestämda alternativ som gällt.  

   Kille 3 gav inga konkreta exempel på titlar han fått läsa under sin skolgång, men han 

betonade att det handlat om böcker ”med många symboler som man kan analysera ganska 

djupt”. Han uppgav att han tycker att de böcker lärarna väljer ut i grund och botten är bra, 

men att han rent generellt inte har så mycket motivation till att läsa dem ändå. Som 

uppföljning på bokläsningen i skolan har Kille 3 arbetat mycket med analys:  
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Antingen är det en uppsats där man ska få ner svaren på tre frågor. En är kanske "analysera 

karaktärerna". Det är mycket analysera. Att analysera symboler, vad olika händelser betyder och 

karaktärer. Antingen analyserar man i en uppsats eller genom ett gruppseminarium. Det förstår jag 

verkligen inte varför man gör. Ibland har vi nästan bara att man ska läsa böcker och analysera, som 

nu i engelskan. Jag känner att jag tappar mycket kunskap i språket eftersom jag bara läser och 

analyserar. 

 

Kille 3 betonade att han hellre skulle vilja göra muntliga uppgifter och få prata i grupp, för att 

få höra ”andras synvinklar på saker och ting” och för att:  

 

[...] Det får en att förstå boken på ett bättre sätt, och vad författaren tänkte när han/hon skrev boken. 

Det är mycket lättare att förstå vad allt handlar om och vad allt betyder. 

 

Informanten uppgav att han med några få undantag aldrig fått diskutera sina favoritförfattare i 

skolan. Från sjuan och uppåt hade han enligt egen utsago aldrig heller fått välja en bok att läsa 

i skolan. I likhet med Kille 2, betonar han att vetskapen att han inte kommer få välja bok gjort 

honom mindre motiverad att läsa.  

   Kille 3 ansåg inte heller att han fått hjälp av lärare att hitta litteratur som passar honom. Den 

hjälpen har enbart bibliotekarier på de skolor han gått kunnat ge honom.  

   Kille 4 ger inte heller några konkreta exempel på böcker han fått läsa under sin skolgång, 

men menar att böckerna varit anpassade efter den ålder han befunnit sig i, och därför handlar 

mycket om "karaktärer i liknande ålder som gör något häftigt". Han betonade att han tyckte 

böckerna han fått läsa enligt lärares anvisningar har varit dåliga och inte haft något speciellt 

värde för honom personligen. Vi bad honom utveckla detta, och han sa följande:  

 

[...] Böckerna vi fått läsa har handlat om någon person som gör någonting som räknas i tiden för oss i 

vår ålder som okej, men som jag känner att "det här var kanske lite omoget". Det är svårt att förklara. 

Dom gör saker jag inte riktigt kan relatera till. Jag kanske kunde relatera till dom sakerna förut. Sedan 

om jag blir tvingad till att göra någonting tycker jag automatiskt det är mycket tråkigare. Jag hade 

nog kanske tyckt böckerna var kul om jag läst dem själv.  

 

Då läsningen har följts upp i skolan betonade Kille 4, i likhet med Kille 3, att de fått jobba 

med analys av symboler och teman. Kille 4 såg detta som ett problem, då han menade att alla 

elever har olika expertområden och att frågorna som riktas till eleverna ofta handlar om 

specifika teman som den tillfrågade eleven kanske inte har fäst sig så mycket vid: ”Jag har 

kanske fattat jättemycket om ett speciellt tema i en bok, och så får jag en helt annan fråga”. 
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Kille 4 betonade att det borde vara mer fritt på så vis att eleverna får ta upp sådant de fäster 

sig vid i böckerna:  

 

[...] Det borde vara mer fritt att man får prata om det man vill ta upp i boken. Det är i och för sig en 

balansgång, för då kanske vissa hamnar utanför och inte kan säga någonting. Det måste vara mer fritt 

i alla fall. 

  

Inte heller Kille 4 uppgav att han hade fått hjälp av skolan och lärare att hitta litteratur som 

passar honom, utan han betonade att det varit mer fokus på att eleverna ska läsa än på själva 

litteraturen, och han menar att han aldrig upplevt att en lärare kommit och sagt ”det här borde 

du läsa.” Informanten menade också att han i princip aldrig hade fått välja böcker själv under 

sin skolgång, och att detta hade effekt på hans lust att läsa:  

  

[...] om jag blir tvingad till att göra någonting tycker jag automatiskt det är mycket tråkigare. Jag hade 

nog kanske tyckt böckerna var kul om jag hade valt dem själv. 

 

Kille 5 ger inga konkreta exempel på vilken litteratur han fått läsa under sin skolgång, utan 

menar att han fått läsa lite olika böcker och att han mestadels fått välja böcker själv, även om 

de böcker de fått välja varit från ”bibliotekets väldigt begränsade utbud.” Han menar att han 

har fått ”lite hjälp” av lärarna att hitta den litteratur som passar honom, men det har mest rört 

sig om råd där lärarna berättar om boken är bra eller inte. 

   Undervisningen i svenska överlag tycker han har varit bra, särskilt med tanke på att de fått 

välja böcker själva, och att det har getts tillfälle till att presentera sin favoritförfattare och 

favoritgenre i klassen. Dock nämner han inte att han har fått diskutera sina preferenser med 

övriga i klasskamrater. Informanten hävdar också att de i klassen uppmuntrats till att läsa 

genrer som de inte läst förut, en uppmaning som han uppger att han själv inte följt till punkt 

och pricka. Han anger dessutom att de i svenskan blivit tilldelade böcker vid några tillfällen, 

och menar att de böcker ”som man får välja själv tycker man ju ofta bättre om än de man får 

av läraren”. Den bok han absolut inte tyckte om, och som tilldelats honom, var Thérèse 

Raquin. 

   När det gäller sättet på vilket han förhörts efter bokläsning i skolan, svarar Kille 5: 

  

Det är väl oftast att vi får … ibland får vi skriva korta uppsatser på den, eller så får vi… oftast är den 

en kombination av att vi får recensera boken inför klassen och göra någon analys av den. Det har varit 

mycket analys.  
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Han tillägger att han tycker att metoderna är bra, eftersom han inte vet vad annars man skulle 

kunna göra. 

   Kille 6 uppger att han för tillfället får läsa väldigt gamla böcker, eftersom de i svenskan 

arbetar med litteraturhistoria. De exempel han ger är litteratur av Émile Zola (författare till 

ovan nämnda Thérèse Raquin) och hävdar att det är ”träligt” att läsa sådan litteratur, men 

tillägger att: 

 

[…] när man fick välja själv så var det ju bra. Men de vi får är de av någon anledning ganska tråkiga. 

Lite såhär genre, och drama. Det händer inte så mycket i de böckerna. 

 

Han uppger dock att han lär sig något av sådana böcker ändå, eftersom han ”får en bra inblick 

i hur det var förr i tiden.” 

   Kille 6 påstår således att bokläsningen var roligare när han fick välja bok själv, och han 

menar att han givits tillfälle till det. Han ger exempel på ett bokprojekt där klassen fått välja 

egen litteratur, men menar att han inte aktivt fått hjälp av läraren att hitta den litteratur som 

passar honom. Istället menar han att han fått hitta litteraturen på egen hand, och det har han 

gjort hemma eftersom ”pappa har hur många böcker som helst hemma så jag liksom har fått 

mycket tips därifrån.”  

   När det gäller sättet på vilket han förhörts efter bokläsning i skolan, svarar Kille 6: 

 

Ja, det är oftast sånna där skriftliga recensioner som man måste lämna in. Analys av karaktärerna och 

sånt. Eller av handling eller om vad som var bra i boken och vad som var dåligt. 

 

Han tillägger också att ett sådant arbetssätt kan bli lite tjatigt om det används för ofta. 

   Kille 7 uppger att han mestadels fått läsa ”typiska klassiker man blir påprackad. Typ Selma 

Lagerlöf och sådana klassiker.” Den sämsta boken han någonsin läst menar han, precis som 

Kille 5, är Thérèse Raquin. Han uppger dock att det är bra att man känner till dessa böcker, 

eftersom de ju är klassiker, men tillägger att det inte är något han självmant skulle valt att läsa 

eller tycker om att läsa. Även Kille 7 uppger att han mest tycker om när han får välja litteratur 

själv, och menar att det i utbildningen har givits tillfälle till att välja själv. Vid de tillfällen då 

han fått välja böcker själv har han också fått diskutera sin favoritförfattare med de övriga i 

klassen och med läraren, något han tyckte om. Dock menar han att han inte fått hjälp med att 

hitta litteratur, eftersom han ”inte direkt bett om hjälp på det sättet.” Ibland brukar lärare 
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rekommendera böcker, tillägger han, men han själv har aldrig känt att han behövt någon hjälp 

med att hitta litteratur som passar honom. 

   När det gäller sättet på vilket han förhörts efter bokläsning i skolan, svarar Kille 7: 

  

Oftast är det väl någon form av muntlig redovisning eller något liknande. Det är, ja, det är som det är. 

Det behövs ju liksom till ämnena… att man kör muntligt. Och då kan det lika gärna vara det. 

 

Kille 8 minns inte exakt vilka böcker han fått läsa, men uppger att det rör sig om klassiska 

böcker. Han menar att han förstår att det finns  

 

[…] en idé bakom vi läser dem, men ibland kan jag känna att vissa böcker kan man ju skippa. Jag 

tycker inte att man lär sig så mycket. Om det är en riktigt tråkig bok som många av dem är, så läser 

du inte så att du förstår, utan du bläddrar bara igenom. 

 

Han tycker att undervisningen har varit roligare vid de få tillfällen han fått välja litteratur 

själv, men hävdar att ”man får lita på sig själv när man väljer böcker, det är ingen som hjälper 

dig.” Han tillägger att han i grundskolan alltid blev tilldelad böcker, och att han fortfarande 

blir det trots att det under gymnasiet faktiskt funnits tillfällen då han fått välja själv. 

   När det gäller sättet på vilket han förhörts efter bokläsning i skolan, svarar Kille 8: 

 

Vi brukar få skriva bokrecension och ha redovisningar. Ja, men även att återberätta början för det är 

också en konst att kunna återberätta ett stort innehåll. 

 

Metoden tycker han passar honom ganska bra, men han uppger samtidigt att det kan vara lite 

jobbigt ibland eftersom lärarna ofta vill att man ska uppge sina personliga åsikter. Detta 

tycker han är mödosamt, eftersom han ibland kan känna att hans personliga åsikter inte är ”det 

som folk vill höra.”  

   Kille 9 uppger, precis som Kille 8, att han inte riktigt kan minnas namnen på de böcker han 

blivit tilldelad, men han minns att fått läsa Robinson Crusoe och Flyga drake (två böcker som 

han fått välja själv). Han menar att böckerna antingen varit ”värdelösa eller verkligen 

läsvärda. Det finns inga mellanting.” De böckerna han blivit tilldelad har varit tråkiga, men de 

gånger han själv haft inflytande över bokvalet har böckerna visat sig vara bra. 

   Informanten menar att han har fått hjälp med att välja böcker, och de gånger han fått hjälp 

har böckerna varit roliga att läsa. Han uppger att han fick hjälp både vid valet av Robinson 

Crusoe och Flyga drake och det tycker han har varit en god hjälp.  
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   När det gäller hur bokläsning följts upp i skolan, svarar Kille 9:  

 

Ja, det är alltid samma. Vi ska göra en recension där vi har olika punkter. Till exempel miljö och lite 

sådana olika rubriker. Man ska välja en under varje rubrik. Så alla recensioner ser i princip likadana 

ut. 

 

Han tilläger att det går an att arbeta på det sättet med en eller två böcker, men påpekar att när 

det är samma metod som används för fem böcker i rad känns det tjatigt. Kille 9 uppgav också 

att han efter ett tag lärt sig hur en recension ska skrivas och utnyttjar denna vetskap genom att 

bara läsa tjugo sidor i en bok och kolla upp resten på Internet - då detta räcker för att skriva en 

recension. Det verkar med andra ord som att hans lärare låtit honom skriva efter en speciell, 

förutsägbar mall och att alla recensioner i princip sett likadana ut.  

4.4.1 Kommentar 

Vi kan utläsa ur resultaten att de flesta informanterna (fem av nio, även om några av dessa 

fem ytterst sällan) fått välja böcker själva. Samtliga har dock uppgett att det skulle vara/är 

roligare att läsa självvalda böcker, där en som aldrig fått välja bok uppger att det påverkat 

hans läslust negativt. Endast tre av nio informanter uppgav att de har fått hjälp vid val av 

böcker, vilket i våra ögon är väldigt lite. På sina skolor har informanterna dock erfarenhet av 

att bli tilldelade böcker, och de har fått arbeta med klassiska, äldre skönlitterära böcker där 

nästan samtliga uppgav att sådana böcker är ”tråkiga” och ”dåliga”. Samtliga informanter 

kommer från studieförberedande program, och även om några av dem uttryckligen menade att 

de förstår att det finns en idé bakom varför man läser gamla klassiker, var de alltså inte 

särskilt positivt inställda till det litterära kulturarv som lärarna på skolorna försökt förmedla. 

Detta kan givetvis bero på det Brodow & Rininsland (2005:74) tar upp angående de klassiska 

texternas tillgänglighet. Författarna menar att klassiska texter som eleverna fått läsa ofta är 

svårtillgängligare än moderna, mera lättsmälta böcker, bland annat på grund av ett 

ålderdomligt språk samt referenser till en mytologin som dagens ungdomar inte är familjära 

med. Det är då av vikt att pedagogen, istället för att bara ge ut boken och hoppas på att 

eleverna tar till sig den, faktiskt introducerar verket på andra sätt. Man måste komma ihåg att 

kursplanen i svenska överhuvudtaget är relativt fåordig när det gäller äldre litteratur. Under 

"Mål att sträva mot" i kursplanen för ämnet svenska står visserligen att läraren ska se till att 

eleverna får möjlighet att ”tillägna sig kunskap om författarskap, epoker och idéströmningar i 

kulturer från olika tider”, men det står inte uttryckligen vilka böcker eller hur många av dessa 
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eleverna ska läsa. Läraren måste således ha en plan och förstå varför eleverna ska läsa 

specifika verk (exempelvis Zolas Thérèse Raquin, som många elever uppgav var tråkig och 

jobbig, eller Strindbergs Fröken Julie). Varken läroplanen, Lpf 94, eller kursplanen för ämnet 

svenska, uppger i detalj vilka verk eleverna ska läsa, utan läraren måste aktivt motivera för sig 

själv varför det är viktigt för eleverna att känna till de valda, klassiska verken. Precis som 

Brodow & Rininsland (2005:74) hävdar är det av vikt att läraren tillämpar någon form av 

strategi för att introducera klassiska texter, som ju också är viktiga eftersom de utvecklar 

elevernas förståelse för det historiska, precis som några av informanterna uppgav. Detta är i 

enlighet med Molloy (2002:315), som framhäver att det är essentiellt att skolan och läraren 

varierar sitt val av skönlitteratur och strävar efter ett bredare textval i undervisningen. Detta är 

också något som stämmer överens med informanternas tankar – flera av dem uppgav att de 

förstår att det finns kriterier som innefattar att man ska läsa klassiska texter, men att läraren då 

åtminstone borde välja ut ett flertal äldre verk som eleverna sedan får välja bland. 

   En annan intressant observation gällande den aktuella litteraturundervisningen på 

informanternas skolor är att det faktiskt varierar mellan boksamtal och recensioner när det 

gäller examinationssätt. Sex av nio informanter uppgav dock att de bara får skriva 

”recensioner” eller analyser av de lästa böckerna. Även om informanterna uppgav att 

recensionsskrivande är en uppföljningsmetod de begriper sig på och som ger enkelt underlag 

för betygssättning, påpekade de samtidigt att ständigt recensionsskrivande är tjatigt och att de 

hellre skulle ha haft mer boksamtal eller variation. Dessa iakttagelser stämmer överens med 

skolverkets rapport Vad händer med läsningen? (2007) där det står att det vanligaste sättet på 

vilket man förhörs efter bokläsning i skolan är just skriftliga recensioner. Att denna metod är 

så vanlig som den är kan givetvis ha flera orsaker. En av de vanligaste brukar vara att 

litteratursamtal är svåra att genomföra i klassrummet, särskilt ifråga om känsliga ämnen. Att 

ha litteratursamtal med eleverna är betydelsefullt och viktigt (kommenteras utförligare under 

”Elevernas önskemål), men litteratursamtal är samtidigt en resurskrävande undervisningsform 

som också ställer krav på lärarnas allmänkunskap och pedagogiska förmåga. Därför undviker 

lärare möjligen litteratursamtal och låter istället eleverna själva producera fram texter. Detta 

får anses beklagligt då eleverna uppger att det är tråkigt, och möjligen en bidragande orsak till 

förlorandet av läslusten. 
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4.5 Elevernas önskemål 

Vi ville också veta vad informanterna själva tyckte skulle vara en meningsfull 

litteraturundervisning och vad de skulle vilja se för förändringar. Alla informanter gav inte 

utförliga svar, och därför kommer vi att fokusera oss på de svar som var lite mer uttömmande.  

   Majoriteten av informanterna menade att ökad valfrihet då de får i uppgift att läsa böcker i 

skolan skulle göra dem mer motiverade att läsa. Samtidigt betonade vissa att det är fullt 

rimligt att lärare har vissa ramar som valet av böcker ska ligga inom. Kille 1 betonade 

exempelvis att det kan finnas ramar vid bokvalet, men ändå viss valmöjlighet: ”Jag förstår 

ifall lärare har kriterier där det står ’ni måste lära eleverna det här’, men det finns ju inte bara 

en bok inom de kriterierna.” Han betonade även uttryckligen att om skolan har som mål att 

elever ska läsa mer är elevers valfrihet vid litteraturläsning i skolan central. Som exempel på 

hur detta kan gå till menade han att läraren kan välja ut tio böcker som passar inom ramarna 

för undervisningen och låta eleverna välja bland dessa:  

 

Vi har inte valt riktigt vilka böcker vi har velat läsa. Det tycker jag att dom ska göra mer. Det är 

många som känner att det är jobbigt att läsa en bok. Jag tror att eleverna skulle läsa dom böckerna 

man ska läsa i skolan om eleverna fick välja själva. Eller om läraren tog ut kanske tio olika böcker 

och man fick välja mellan dem.  

 

Även Kille 2 belyste vikten av valfrihet och menade att hans intresse att läsa avtar då han får 

en bok som läraren helt själv valt ut. Istället menade informanten att lärare och elever borde 

kunna diskutera och komma överens om böcker att läsa tillsammans: ”Man kan ha en 

diskussion innan med lärarna för att höra att boken är OK, att de kan godkänna den så det blir 

en bra uppgift av det, men ändå med valfrihet.”  

   Kille 3 menade att han skulle bli mer intresserad av att läsa generellt om han bara fick mer 

valfrihet i skolans litteraturundervisning. Vi ställde frågan ”Vad skulle behöva ändras för att 

du skulle känna en större motivation att läsa skönlitterära böcker?” varpå informanten svarade 

att: ”i skolan är det att man skulle få välja mer själv, åtminstone inom en viss genre kanske.”  

   Kille 6 menade också att valfriheten är nyckeln till det hela, och hävdar att om eleverna 

skapar sig ett intresse för litteratur genom de självvalda böckerna, blir det sedan lättare att gå 

tillbaka och läsa äldre litteratur. Han tillägger att det var så i hans fall.  

   Kille 7, som redan tyckte att den skönlitterära läsningen i skolan var bra som den var, 

påpekade dock att fria val skulle behövas för att läslusten ska infinna sig hos de studenter som 

tycker att det är tråkigt att läsa skönlitterära böcker. 
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   Vi frågade även informanterna vilken sorts litteratur de skulle vilja att lärarna tog in i 

undervisningen. Kille 1 menade att det behövs mer nya och moderna böcker i skolan, och han 

uppgav att skönlitterära böcker från 80- och 90-talen borde kunna betraktas som klassiker och 

förekomma i undervisningen, vilket inte är fallet idag. Kille 2 efterlyste mer samhällskritisk 

och verklighetsförankrad litteratur, medan Kille 3 skulle vilja läsa mer fantasy. Kille 4 

efterlyste mer internationell och dagsaktuell litteratur:  

 

Istället för att läsa hela Selma Lagerlöf, visst, det är svensk historia, men man kan ju läsa utdrag 

istället för hela böcker. Man kan istället sedan läsa mer internationella böcker - Tolkien, Rowling, 

Stephen King, Stephanie Meyer t.ex. Sådant som är mer aktuellt och som man kan relatera till nu. Det 

får man inte läsa så mycket nu.  

 

Kille 5, 7 och 8 efterlyste humoristiska romaner och mera faktabaserade böcker, medan Kille 

9, precis som Kille 1, menade att moderna böcker behöver användas oftare i skolan. Han 

menar att Strindberg är tråkig att läsa och att skolan behöver använda sig av böcker som blivit 

filmatiserade och populära. 

   Förutom ökad valfrihet vid val av böcker lyfte flera informanter också upp att de ville ha 

mer inflytande över hur bokläsningen följdes upp. Då vi frågade Kille 2 vad han utifrån sitt 

perspektiv som elev skulle ge för råd till en lärare som vill få sina elever mer intresserade av 

läsning, svarade han:  

 

Låta dom välja mer fritt vilka böcker dom vill läsa. Man behöver inte ge helt fria tyglar, man kan ju 

ha en diskussion där eleverna får komma med förslag. Så kan man diskutera tillsammans hur man 

tycker att man ska redovisa boken också, och sen kan det komma en uppgift. Inte bara säga direkt att 

”den här boken ska vara klar om sex veckor och då har vi ett boksamtal”. Man kan ha så ibland, det 

funkar, men inte varje gång. Det är min åsikt.  

 

Kille 2 hävdade att boksamtal fungerade bra, men att variation skulle behövas för att hindra 

att det blir förutsägbart och långtråkigt i längden. Som förslag på andra sätt att arbeta med 

böcker efter läsning gav han uppsatsskrivande och muntlig redovisning. Kille 3 efterlyste mer 

muntliga uppgifter då vi frågade honom vad han helst skulle vilja göra som uppföljning på att 

han läst en bok i skolan:  

 

Det är att först diskutera mer i allmänt om boken. Sen att läraren tar ut mindre grupper, om kanske 

fem per grupp, där man diskuterar lite djupare. I uppsatser är det svårt att få ner allt man vill säga, så 

mer muntligt i grupp tycker jag.  
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Kille 4 menade att de uppföljningsmetoder på bokläsning han stött på i undervisningen under 

gymnasiet fokuserat väldigt mycket på teman och symboler. Han skulle istället vilja se att 

bokläsningen följs upp på ett sätt så att bokens innehåll kopplas till nutiden och dagens 

samhälle:  

 

Jag tror att man ska anknyta det mer till verkligheten, och jämföra med nutid och se samband på det 

sättet. Försöka dra några lärdomar av den som gör att elever får mer och bättre kunskap. Mer generell 

kunskap. [...] Kanske inte bara sitta i klassrummet.  [...] Man måste nog anknyta det till verkligheten 

och samhället man lever i idag. 

 

Kille 5 ville också ha variation i arbetet med skönlitteraturen. Han har ofta fått skriftligt 

analysera de skönlitterära böckerna han läst, och han känner att han skulle vilja ha 

diskussioner kring böckerna istället. Han menar att: 

 

Det kanske skulle bli lättare att läsa böcker om man visste att man inte behövde skriva en lång 

uppsats om den. Då kanske man skulle hinna läsa flera böcker och då kanske man ändå skulle hinna 

lära sig mer. Jag vet inte riktigt. Det vore skönt att någon gång bara läsa en bok och diskutera lite 

grann och skriva någon jättekort, istället för att hålla på i flera månader. […] Man kan ju ofta visa att 

man har förstått mycket genom att bara diskutera den. Om man har läst olika böcker kan det vara bra 

att man kombinerar, att man har någon form av framträdande om boken för att täcka olika delar av 

kursen. 

 

Även Kille 6 lyfter fram bokdiskussion som den önskade uppföljningen på bokläsning. Han 

menar att han nästan aldrig fått diskutera böcker. Hans förslag är att man oftare har små 

bokcirklar där man diskuterar böcker, samtalar om dess innehåll och utbyter tankar och 

åsikter. Kille 9 påpekar att skriftliga recensioner och analyser har blivit alldeles för tråkiga. 

Han efterlyser, precis som Kille 6, mer bokdiskussioner och lite mindre skriftliga inlämningar. 

   Då det gäller lärarens pedagogik och sätt att göra eleverna intresserade inför en bok som ska 

läsas i undervisningen betonade flera av informanterna att det är ytterst viktigt att läraren är 

påläst om böckerna och har läst dem själv, och kan presentera dem på ett intresseväckande 

sätt. Kille 1 menade att om läraren har tagit ut ett antal böcker som eleverna förväntas läsa ska 

han själv ha läst dem eller åtminstone tagit reda på något om dem, för att sedan kunna hjälpa 

eleverna hitta en bok som svarar mot deras intressen och säga något om böckerna inför 

klassen. Kille 3 var inne på samma spår då han menade att: ”läraren måste ha någon slags 

genomgång för att få eleverna intresserade. Inte bara ge boken till eleverna och säga att de får 
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läsa den.” Kille 8 belyser också det här med att läraren ska hjälpa elever med att hitta böcker 

som svarar mot deras intressen, och påpekar att läraren kanske bör intervjua eller be eleverna 

om en skriftlig inlämning där de beskriver sina preferenser så att läraren därefter ”kan hitta 

någon bok som passar men som samtidigt är inom ramen för ämnet.” Kille 3, 4 och 9 

betonade att läraren bör ha en kreativitet då böckerna ska presenteras för eleverna. Som 

exempel tog informanten tog upp film som en ingång till litteraturen: 

 

 

 

(Kille 3): Om man ser en film som är spännande och som man gillar väldigt mycket, och den finns 

som bok också, eller om man vet att författaren skrivit fler böcker, då blir man mer intresserad av att 

läsa själv och se det från sitt eget perspektiv. Kanske skulle man inte läsa samma bok man just sett 

som film, men en annan bok samma författare. 

 

(Kille 4): Många är nog lata och tänker att det tar så lång tid att läsa. Men ofta när man kollar på en 

film och tycker den är bra så vill man läsa böcker också. Det kan då finnas ett värde i att läsa 

historien, att få veta mer om historien. Filmer kanske kan vara en ingångsväg till litteratur.   

 

(Kille 9): […] kanske se en film och sen kunna göra en jämförelse. Det är det som jag tycker om 

liksom. Ja, som till exempel Snabba Cash. Att man kollar på filmen eller läser boken först och sen så 

kanske skriver ett brev eller har någon muntlig presentation om vad som var bäst och vad som 

fattades i filmen. 

4.5.1 Kommentar 

Flera av informanterna önskade ökad valfrihet, och menade att de skulle läsa mer än vad de 

gör idag om de bara fick välja böcker i skolan att läsa. Precis som Brodow & Rininsland 

(2005:49) betonar menar vi därför att läraren behöver vara väl insatt i modern skönlitteratur 

som tilltalar ungdomar, som genrerna fantasy, science fiction, thrillers och deckare. Att kunna 

de typer av litteratur som eleverna önskar se i undervisningen ska inte ses som att elevernas 

litteraturpreferenser alltid ska styra undervisningen. Vi menar, precis som Brodow och 

Rininsland (2005:49) samt Norberg (2003:41), att lärarrollen kräver en lyhördhet på så vis att 

pedagogen bör ha ett uppmuntrande och tolerant förhållningssätt till elevers val av böcker, 

men samtidigt också ha kännedom om äldre och för eleverna mer krävande texter. Detta för 

att kunna vidga elevernas läsrepertoar och läsförmåga. Elever ska få hjälp att se sig själva som 

läsare och finna lust i aktiviteten, och där kan dagens populärlitteratur spela en stor roll, men 

de ska också med lärarens hjälp utveckla sin förmåga att ta till sig av texter från olika tider. Vi 

har tidigare nämnt att kursplanen i svenska från år 2000 inte ger så många direkta indikationer 
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på vad som menas med äldre litteratur, klassisk litteratur och kulturarvstexter (Brodow & 

Rininsland 2005:77), därför finns en flexibilitet som kräver att läraren är inläst och orienterad 

vad gäller alla typer av litteratur.  

   Då det gäller elevers önskemål på litteratur handlar det främst om att de skulle vilja se mer 

dagsaktuell, modern litteratur. Intressant nog talar några av informanterna om att litteraturen 

ska spegla dagens samhälle. Kanske har eleverna haft särskilt svårt att själva upptäcka 

kopplingarna mellan äldre litterära verk och dagens samtid, och det kan då vara något lärare 

kan ha i åtanke. Vi menar med andra ord, att lärarens roll också bör innefatta att upptäcka och 

synliggöra kopplingarna mellan litteratur från olika epoker och dagens samhälle. Precis som 

Anders Öhman (2002:20) betonar är populärlitteraturen en viktig del av vår samtid. De 

författare våra informanter lyft fram att de läser på fritiden, bland annat dagsaktuella 

kriminalromaner och deckare, innehåller ”ett incitament till att gestalta missförhållanden både 

på det sociala och moraliska området i det framväxande moderna samhället” (Anders Öhman 

2002:23). Detta är något som de böcker eleverna tog upp, exempelvis Snabba Cash och 

Millennium, helt klart kan uppfylla. Det krävs då att läraren håller sig uppdaterad och inläst på 

ny dagsaktuell skönlitteratur och kan hjälpa eleverna att se kopplingar till det samhälle vi 

lever i.  

   Då det gäller olika sätt att följa upp läsningen i skolan var de flesta informanterna nöjda 

med boksamtal, och några av informanterna som ofta fick skriva recensioner och analyser 

önskade istället att få samtala om böckerna. Överlag ville informanterna ha variation då det 

gäller uppföljningsmetoderna, vilket även gäller de som var nöjda och förtrogna med 

boksamtalet som metod. Norberg (2003:41-42) betonar att elevers läsning bör följas upp med 

uppgifter av varierad karaktär, och tar som exempel upp läsdagböcker och muntliga 

redovisningar. Variation då det gäller uppföljningsmetoder var något flera av våra informanter 

tog upp, och Kille 2 gav som exempel skriftliga uppgifter och muntliga presentationer. Det är 

inte helt tydligt i detalj hur boksamtalen våra informanter deltagit i brukar se ut, men Kille 4 

menade att de fokuserat ensidigt på symboler, vilket han såg som en nackdel.  

   Hur kan ett boksamtal som inte fokuserar ensidigt på en aspekt av litteraturläsningen se ut? 

Chambers (1993) metod för boksamtal innefattar "Tre ingredienser i ett samtal" (Chambers 

1993:18). Läsarna får utbyta entusiasm, reda ut svårigheter med böckerna, samt utbyta 

kopplingar - alltså att tala om språk, motiv, händelser och teman (Chambers 1993:18ff). 

Precis som Chambers (1993:23) nämner behöver dessa delar inte komma i någon speciell 

ordning, och de kan gå in i varandra och styras av det behov som finns hos eleverna att tala 

om sin läsupplevelse. Detta innebär att i Chambers boksamtal finns en balans, där olika 
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aspekter av läsupplevelsen kommer upp till ytan på ett naturligt sätt - inte bara på ett sätt där 

läraren redan valt en aspekt att fokusera ensidigt på (som i många fall hos våra informanter är 

symboler).  Kille 6, 9 och 4 uppgav exempelvis att de skulle vilja få mer utrymme att tala om 

sina reaktioner på lästa böcker snarare än att fokusera på analyser av böckernas form 

(skriftliga såväl som muntliga) samt recensioner. Under boksamtalet måste det också finnas 

plats för eleverna att diskutera autentiska frågor (frågor utan på förhand givna svar) 

(Chambers 1993:67). Molloy (2002:323) är inne på samma spår, då hon betonar att eleverna 

måste få ställa frågor om texten till läraren, som i sin tur måste vara beredd att på vissa frågor 

inte har ett givet svar.    

   Chambers (1993:23) menar att det är av stort värde att upptäcka de mönster som ligger 

utanför texten, och som hänger ihop med elevernas egen verklighet och erfarenhet som 

samhällsmedborgare. Detta är något som Kille 4 tar upp då han uppgav att läserfarenheten då 

den följs upp i skolan sällan kopplas till dagens samhälle och verkligheten utanför 

klassrummet. Han efterlyste jämförelser med nutiden och tydligare kopplingar till och 

diskussioner om hur bokläsning kan leda till bättre allmänbildning. Detta är något som kanske 

kan förklara varför det finns ett motstånd bland flera av informanterna mot äldre litteratur. Det 

behöver inte vara det faktum att handlingen utspelar sig under en annan tid som gör att 

eleverna känner ett motstånd mot litteraturen, utan snarare att de inte fått hjälp att se hur dåtid 

hänger ihop med nutid. 

   En skriftlig metod som kan användas för att hjälpa eleverna hitta kopplingar mellan 

litteraturen och vår nutid är loggskrivande (Molloy 2008:81). Genom att eleverna under 

läsningens gång skriver och lämnar in läsloggar kan specifika frågor eleverna sitter inne med 

belysas och elevernas reflektioner kan lyftas fram inför klassen som beröm. Vi menar att 

läraren tillsammans med eleverna, både under läsningens gång och då eleverna läst ut 

böckerna, genom skriftliga loggar kan utröna vad olika texter har för kopplingar till vår nutid. 

Förutom en ingångsfråga som ”Vad fäste du dig vid i den här texten?” kan en fråga vara 

”Vilka likheter ser du mellan texten och vår nutid?” Molloy (2008:81) betonar att läsloggen 

som metod hjälper eleverna att systematiskt reflektera över det lästa, samtidigt som läraren får 

insyn i deras tankegångar och kan diskutera dem i helklass. Detta anser vi borde kunna vara 

till hjälp för att se till att de eventuella kopplingar elever upptäcker till den egna tiden och 

verkligheten kan uppmärksammas, berömmas och tas upp i helklass. I huvudsak förespråkar 

vi metoder som lyfter fram den enskilda läsaren och dennes reaktioner på texten, vilket också 

kan innefatta att eleverna blir varse om litterära element som symboler, teman och dramaturgi. 
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Rosenblatt (2002:8) betonar att läsarens reaktioner och tankar kring en text är lika viktiga i 

litteraturundervisning som texten i sig. 

   Våra informanter diskuterade även inledningsfasen i skolans litteraturundervisning och hur 

de skulle vilja att lärare introducerade litteratur inför läsning. I enlighet med Ahlén (2005:92-

93) uppgav flera informanter att läraren måste kunna introducera böckerna på ett sätt som 

väcker intresse och ger en förförståelse. Som exempel kan det röra sig om att läraren läser ett 

avsnitt högt ur boken för att på en gång kunna säga något om tid, personer och miljö 

tillsammans med eleverna. Även Chambers (1995:65-67) och Norberg (2003:114) menar att 

om läraren läst ett stycke högt ur boken är det mycket mer sannolikt att eleverna blir benägna 

till att läsa vidare. Dessutom kan svåra delar av böckerna bli mer begripliga med hjälp av 

lärarens handledning och bokens handling kan dramatiseras under högläsningen. Flera av våra 

informanter ville ha mer kreativitet då böcker presenteras av lärare, och att dramatisera ett 

kapitel och läsa högt kan vara en metod. Kille 3, 4 och 9 nämnde också film som ingång till 

litteraturen, vilket bekräftas av Ahlén (2005:92), som menar att specifika scener ur ett litterärt 

verk kan ses gemensamt för att ge förförståelse om verkets tid och miljö. Några av 

informanterna menade att läraren kunde förbereda sig inför inledningsfasen genom att samla 

in uppgifter om elevers läspreferenser för att kunna erbjuda liknande böcker. Enligt Chambers 

(1995:16) väcks ofta lusten att hitta liknande litteratur efter bokläsning, därför är det viktigt 

att läraren kan se kopplingar mellan olika verk och är beredd att rekommendera böcker som 

påminner om den litteratur som tidigare förekommit i undervisningen. 
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5. Diskussion 

I nedanstående kapitel kommer vi först att diskutera vår metod och vad vi anser är viktigt att 

tänka på när man genomför en intervjustudie av vårt slag. Vi kommer därefter att diskutera 

vårt resultatkapitel kopplat till forskningsbakgrunden i ett vidare perspektiv, och titta närmare 

på vad våra resultat kan få för följder för lärarens arbete. Kapitlet innehåller även avslutande 

kommentarer och förslag på fortsatt forskning. 

5.1 Metoddiskussion 

Vi har i detta arbete inte valt att kartlägga killars läsvanor i genomsnitt. För en mer exakt 

studie skulle man kunna kombinera enkätundersökningar med intervjuer och observationer, 

något vi inte kunde göra sett till vår tidsram. Vi nämner i vårt resultatkapitel att vi kunde se en 

koppling mellan killarnas läsande och fädernas läsande, men eftersom vi endast intervjuade 

nio informanter är det svårt att fastställa att killar som har manliga, läsande förebilder också 

läser mer på fritiden. Man skulle behöva göra djupare studier med fler informanter.  

Vi valde att göra en forskningsöversikt över läsning i dagsläget, och där även lyfta fram 

positiva didaktiska metoder för att stimulera elever till att läsa. Vi ville sedan titta närmare på 

relationen till skönlitterär läsning hos ett antal killar, och genomförde därför intervjuer med 

nio killar på två skilda gymnasieskolor.  

   Då vi gjorde vårt urval av informanter till intervjuerna funderade vi först på att välja ut 

elever efter intresse för skönlitteratur, så att vi skulle få en balans i urvalsgruppen, där hälften 

av informanterna är elever som aktivt läser på fritiden och är intresserade av litteratur, medan 

den andra hälften ser mer negativt på läsning och inte läser i lika hög grad. Vi slopade dock 

denna tanke, då vi inte ville kategorisera eleverna på förhand. Vi var rädda att om eleverna 

hade fått svara på frågan huruvida de är intresserade av litteratur och ser positivt eller negativt 

på skönlitteratur på förhand, innan intervjun, skulle deras svar på ingångsfrågan sedan färga 

hela intervjusituationen. Istället ville vi få en mer nyanserad helhetsbild av elevernas 

förhållande till skönlitteratur, där vi kunde upptäcka nyanser och även motsägelser i elevernas 

utsagor. En elev kan till exempel först uppge att han aldrig läst en bok, för att sedan helt 

plötsligt prata om litteratur han uppskattat då han var yngre. Vi anser att förhållandet mellan 

eleverna och skönlitteraturen kan vara tämligen komplext, och det är därför riskabelt att under 

urvalsprocessen tvinga fram ett onyanserat svar i form av ett ja eller nej på frågan om eleven 

uppskattar skönlitteratur. 
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   Sett till reliabilitet kan man diskutera hur tillförlitliga våra informanters svar var. Vi var hela 

tiden medvetna om att informanterna skulle kunna anpassa sina svar för att tillfredsställa oss, 

vilket är något man får vänta sig vid intervjustudier. Därför var vi noga med att belysa för 

informanterna att det bara är vi som kommer att titta på materialet, att de kommer att få 

fingerade namn och att deras lärare varken kommer ta del av inspelningarna eller 

transkriptionerna. Det var alltså ingen som ”bedömde” dem utifrån deras svar, och därför tror 

vi att vi fick så ärliga svar som vi kunde sett till vår insamlingsmetod. Vi undvek också att 

ställa ”Varför”-frågor under intervjun, eftersom dessa kan låta anklagande och ifrågasättande 

och således få informanterna att känna att det finns rätta och fel svar. Vi signalerade heller 

inte gillande eller ogillande med mimik eller kommentarer efter elevernas svar. Meningen var 

att eleverna skulle känna att ärliga svar är det vi är ute efter. 

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Böcker som något ”kvinnligt” 

I vår forskningsbakgrund presenterar vi forskning som talar för att killar i jämförelse med 

tjejer värderar skönlitteratur lägre i förhållande till andra fritidssysselsättningar (Brandel 

2007), samt att ungdomar idag både läser mindre och förstår mindre av de texter de läst, 

jämfört med tidigare (Hedberg 2011:9). Samtidigt som dessa fakta kan ge en översikt över hur 

läget ser ut idag i Sverige vill vi mena att personal verksamma inom skolan inte på förhand 

ska förutsätta att dagens ungdomar i allmänhet och killar i synnerhet inte intresserar sig för 

skönlitteratur. Vår studie visar att verkligheten är mer nyanserad än så, och att ungdomars 

förhållande till skönlitteratur påverkas av flera faktorer.  

   Det är framförallt idén om att killar inte läser eller är intresserade av skönlitteratur i samma 

grad som tjejer, på grund av synen på läsning som en kvinnlig aktivitet (Molloy (2007:158), 

som är värd att diskutera i förhållande till informanternas svar. De kvalitativa intervjuer vi 

genomfört har inte uppvisat några tecken på att killars motstånd till skönlitteratur är 

könsrelaterat. Snarare har våra respondenter pekat på andra faktorer, så som konkurrerande 

medieformer (TV och dator), tidsbrist samt svårigheter att hitta böcker som intresserar dem, 

som förklaringar på varför de inte läser mer än vad de gör idag. 

   Vi fann inte att våra respondenter var negativt inställda till läsning av skönlitteratur 

överhuvudtaget, oavsett orsak. Ingen av respondenterna uttryckte att de i grunden ogillade att 

läsa skönlitteratur, däremot uppgav några av dem att de bara läste på villkoret att de verkligen 

hittade en bok som väckte deras intresse. Det var med andra ord tydligt att även de 
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informanter som läste minst inte ogillade skönlitteratur – tvärtom uppgav de att läsning av 

skönlitteratur är en betydelsefull aktivitet, särskilt sett till språkutvecklingen. Detta kan dock 

också tolkas som att skönlitteraturen ses av informanterna primärt som ett instrument för att 

utveckla språket. Vi menar att läraren därför måste diskutera skönlitteraturens konstnärliga 

aspekter med eleverna.  

   Vi kan alltså konstatera, då det gäller våra informanter, att det finns andra faktorer som 

påverkar intresset för skönlitteraturen än just ett motstånd baserat på attityden att bokläsning 

är ”kvinnlig” aktivitet. Samtidigt ska vi inte utesluta något, då vi måste vara medvetna om att 

det kan finnas outtalade attityder som informanterna inte explicit ger uttryck för i en 

intervjusituation. Det är således av vikt att lärare inte helt och hållet lutar sig på den forskning 

som finns om killars relation till skönlitteratur, vilket innefattar den anti-pluggkultur vi 

nämner i vår forskningsbakgrund, och ser det som en ursäkt för inte begrunda sin pedagogik. 

Istället bör läraren försöka förstå vad som kan ligga bakom avståndstagandet till skönlitteratur 

från killarnas sida, och se till helheten - dvs. bland annat tidigare erfarenheter av läsning, 

graden av valfrihet i litteraturundervisningen samt uppföljningsmetoder efter bokläsning. 

5.2.2 Informanternas läsvanor 

De killar som deltog i vår studie uppgav alla att de läser olika texttyper varje dag, exempelvis 

tidningar och artiklar på nätet, men då det gäller läsning av skönlitteratur fanns en större 

variation i hänseende till den tid som informanterna lägger ned på läsning. Precis som vi 

nämnde i vår forskningsbakgrund menar Hedberg (2011:9) att ungdomar förr i tiden oftare 

sökte sig till just böcker för stimulans jämfört med ungdomar idag, som enligt henne skulle 

kunna få stimulans på andra sätt än enbart genom böcker. Hos de killar vi intervjuat kunde vi 

se att läsning av skönlitteratur i många fall bara utgjorde en liten del av den totala läsningen 

informanterna ägnade sig åt. Detta väcker frågan om det verkligen är alla former av läsning 

som minskat över tid, eller om det snarare handlar om att ungdomars läsande har skiftat fokus 

från skönlitteratur till kortare texter och artiklar på nätet nu. Att påstå att killar inte läser 

tycker vi är fel. Killar läser möjligtvis inte särskilt mycket i skolan – många av våra 

informanter uppgav att de behövde lugn och ro för att läsa, något som inte alltför ofta 

påträffas i skolsituationer – men enligt intervjuerna läser de en hel del utanför skolan. Det är 

en reflektion som återigen visar att ungdomars läsvanor och läsintresse är en komplex fråga 

där inte bara en faktor spelar in och påverkar. 

   Vi menar inte att den försämring i läsförståelse som bland annat Hedberg (2011:9) tar upp 

inte kan ha med datorernas och tevespelens intåg att göra, men det är värt att fråga sig om 
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skolan verkligen följt med i utvecklingen då ungdomars läsande breddats från att ha bestått av 

skönlitterära böcker, till att nu också omfatta texter och artiklar på Internet. Utifrån insikten 

att våra informanter i grunden faktiskt är aktiva läsare som värderar skönlitteratur som 

väsentligt men inte generellt sätter läsning av skönlitterära böcker som den främsta 

fritidssysselsättningen, menar vi att det också är värt att fråga sig vad exakt eleverna går miste 

om om de inte läser skönlitteratur? Kan läsning av annat kompensera den skönlitterära 

läsningen?  

   För att svara på detta måste man titta närmare på vilken roll skönlitteraturen har och varför 

den av många uppfattas som väldigt betydelsefull i utbildningen. Vi har tidigare talat om 

skönlitteraturens väsentlighet utifrån direktiv från styrdokument (Lpf 94:10) som påtalar att 

elever ska kunna ta del av skönlitteratur för att få kunskap, självinsikt och glädje. Molloy 

(2003:295) lyfte dessutom fram skönlitteraturens möjlighet att göra svenskämnet till ett 

”humanistiskt demokratiämne” (Molloy 2003:295) genom sin förmåga att synliggöra och 

lyfta konflikter till diskussion, samt lära eleverna något om livet. Brodow & Rininsland 

(2005:92) menar att skönlitteraturen till skillnad från andra typer av texter, som 

tidningsartiklar eller serietidningar, kan ge oss en djup inblick i människors livsöden och 

miljöer, samtidigt som den kan berätta en fängslande historia. Ja, frågan om varför man ska 

läsa skönlitteratur har, precis som Magnus Persson (2007:6) skriver, lika många svar som det 

finns läsare. Men det som i många fall skiljer skönlitteraturen från de texter våra informanter 

uppgav att de läser på nätet – som exempelvis tidningsartiklar och blogginlägg – är att den 

skönlitterära läsningen ofta kräver mer av läsaren (Norberg 2003:61) då böcker kan innehålla 

element som liknelser, satir, ironi och symbolik. Dessutom är skönlitterära böcker längre sett 

till omfång i jämförelse med artiklar och tidningar, och därför menar Norberg (2003:61) att de 

också kräver en högre grad av koncentration för att läsaren ska ta till sig betydelsen i texten på 

ett meningsfullt sätt. Vi menar således att det är viktigt att eleverna kan ta till sig artiklar och 

blogginlägg, men det i sig ska aldrig vara en ursäkt för att inte läsa skönlitterära böcker. Att 

läsa skönlitteratur utvecklar förmågan att ta till sig av en längre och mer komplex text som 

kräver läsarengagemang och förmåga att skapa mentala bilder. Att utveckla förmågan att ta 

till sig skönlitterära verk, trots de utmaningar de innebär för elever är, precis som Norberg 

(2003:61) uttrycker det, något som borde vara en prioritet för lärare. Men för att fånga 

elevernas läsintresse måste läraren själv också vara en van läsare, som kan rekommendera rätt 

böcker till varje elev och även kunna utmana och stimulera de elever som läser mycket 

skönlitteratur på fritiden. Det framgick av våra intervjuer att respondenterna väldigt få gånger 

fått hjälp av lärarna att hitta böcker som passar dem, och det i sig kan ha bidragit till en 
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minskad läslust tror vi. Precis som Brodow & Rininsland (2005:49) betonar behöver 

svenskläraren vara insatt i den typen av litteratur som tilltalar ungdomar, och även kunna föra 

eleverna vidare till sådan litteratur som är av högre svårighetsgrad och som inte alltid räknas 

som populärlitteratur (som exempelvis psykologiska och samhällskritiska verk), då dessa verk 

utgör en större utmaning som eleven kan anta och klara av med hjälp av läraren. Läraren 

behöver också kunna introducera författare för elever som inte har läsandet med sig hemifrån 

på ett givande sätt, i syfte att fånga intresse och vilja att läsa. Läraren ges här alltså ett slags 

kompensatoriskt uppdrag, eftersom han eller hon behöver stimulera till det läsintresse eleven i 

fråga inte fått hemifrån. Vi vet exempelvis utifrån Tengbergs (2007:30) artikel att föräldrarnas 

högläsning är en central faktor för om läslust utvecklas hos barnen, men vi vet också att den 

tid föräldrarna läser per dag och per vecka för sina barn har minskat över tid. Detta gör att 

läraren måste inta en central roll och väcka lusten att läsa för de eleverna inte kommer i 

kontakt med läsning i hemmet.  

   Flera av våra informanter uppgav att de sällan läser skönlitteratur, men att de njuter av att 

läsa då de väl kommit igång med en bok. Våra informanter diskuterade också hur litteraturen 

kan presenteras i skolorna, och deras idéer och tidigare erfarenheter av de lärare som lyckats 

inspirera till läsning stämde väl överens med Ahléns forskning (2005:92-93), som betonar 

vikten av att läraren introducerar böckerna på ett intresseväckande sätt som dessutom ger en 

viss förförståelse – exempelvis genom att läsa ett avsnitt högt ur boken och diskutera 

litteraturens tid, miljö och personer med eleverna. Det som både Ahlén (2005:92-93) och 

informanterna nämner är vikten av att läraren själv är beläst och kan säga något om verken. 

Detta kan låta som en självklarhet, men vår erfarenheter säger oss att verksamma svensklärare 

brukar klaga över att de inte har tid att läsa. Vi menar att ett aktivt läsande är svensklärarens 

skyldighet, just för att detta är en förutsättning för att läraren ska kunna hjälpa eleverna förbi 

tröskeln och till att komma in i läsandet av nya skönlitterära böcker. Chambers (1995:65-67) 

och Norberg (2003:114) nämner exempelvis att om läraren läser ett stycke högt ur boken är 

det mycket mer sannolikt att eleverna blir benägna till att läsa vidare. Det är som är viktigt att 

ha i åtanke som pedagog, om vi ska se till de svar vi fick under våra intervjuer och knyta an 

dem till forskning, är att läsning av skönlitteratur som uppgift i skolan i många fall fordrar att 

eleverna får hjälp att ta sig igenom initieringsfasen av läsandet. Som våra informanter uppgav 

räcker det inte med att ge eleverna en bok utan att presentera den och väcka nyfikenhet, och 

sedan vänta sig att alla kommer att ha läst ut den före ett bestämt datum. Det kanske ligger 

något just i själva initieringsfasen, och det bör lärare vara medvetna om. 
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5.2.3 Informanternas erfarenheter av litteraturundervisning 

 Då det gäller våra informanters tidigare erfarenheter av inspirerande lärare fanns det några få 

exempel på enstaka tillfällen då en lärare lyckats väcka nyfikenheten för litteratur, men de av 

informanterna som nämnde att de var särskilt intresserade av skönlitteratur och läste böcker 

på egen hand uppgav samtidigt att deras intresse i huvudsak hade kommit från familjen och 

inte från skolan. Utifrån våra intervjuer var det alltså tydligt att de informanter som var 

mindre intresserade av läsning av skönlitteratur enbart hade inspirerats till att läsa en bok vid 

något enstaka tillfälle i skolan (och då ofta i grundskolan), medan de som redan hade ett 

läsintresse uppgav att det inte hade kommit från skolan utan hemifrån. Det ser med andra ord 

ut som att svensklärare spelat en väldigt liten roll i utvecklandet av läsintresse hos våra 

informanter. De förklaringar vi fick under våra intervjuer var att lärarna inte låtit eleverna 

välja böcker själva i särskilt hög grad, att den litteratur lärarna lät eleverna läsa inte kändes 

relevant i förhållande till deras tid samt att böckerna inte introducerats på ett intresseväckande 

sätt.  

   Flera av våra informanter nämnde ett motstånd mot den skönlitteratur de fått läsa i skolan, 

som de ofta uppfattar som ”gammal”, och en av de orsaker de nämnde var att de inte ansåg 

äldre litteratur vara relevant för vår tid. En bok kan också avskräcka genom sin typografi, 

vilket en av våra informanter nämnde. Han ansåg att själva bokens utformning gjorde att han 

fick intrycket av något ”gammalt” som inte kändes relevant för den tid han lever i. I fall som 

dessa är det läraren som behöver hjälpa eleverna hitta beröringspunkter i vår tid. Läraren har 

en stor roll då det gäller att hjälpa eleverna synliggöra de kopplingar till vår nutid som kan 

upptäckas i litteratur från tidigare epoker. Ett litterärt verk från antiken eller medeltiden ska 

således inte bara räckas över till eleverna utan att det som är tidlöst i litteraturen och som 

fortfarande ekar i vår samtid också lyfts fram och diskuteras. Ett annat sätt är att utgå från de 

skillnader som finns mellan det samhälle ett skönlitterärt verk skildrar och vår nutid.  

   Precis som Brodow & Rininsland (2005:114) diskuterar innehåller böcker som benämns 

som klassiker tidlösa inslag. Författarna lyfter fram inslag som svartsjuka, val och dilemman 

samt ödets makt (centralt tema i många antika verk). Dessa inslag har kommit igen i 

litteraturen genom historiens gång, och kan än idag kännas relevanta för ungdomar. 

Ungdomarna kan exempelvis känna igen den svartsjuka Sapfo gav uttryck för (Brodow & 

Rininsland 2005:114). Eleverna kan behöva reflexionsfrågor inför läsning av äldre litteratur, 

som synliggör de beröringspunkter som finns till elevernas erfarenhet. Vi menar att eleverna 

måste få hjälp av lärare att komma till insikten att litterära verk inte kommer till i ett vakuum, 
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oberoende av det omgivande samhället. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi 

upptäckt att ett ämnesövergripande samarbete med ämnet historia kan vara ett givande sätt att 

ge eleverna en helhetsbild av hur samhälle och litteratur hänger ihop och påverkar varandra.  

5.2.4 Meningsfull litteraturundervisning 

Att vi intresserar oss för dessa frågor rörande elevers litteraturpreferenser handlar inte om att 

vi menar att litteraturundervisningen alltid ska underordna sig elevers önskemål – i egenskap 

av lärare har vi ett ansvar att kunna föra eleverna vidare till den litteratur de inte på egen hand 

skulle söka sig till eller förstå. Däremot kan elevers preferenser säga något om vilka element 

eller inslag i litteraturen som eleverna knyter an till, och den vetskapen kan vara till hjälp för 

att hitta dessa inslag i den litteratur eleverna uppfattar som svåra eller ej relevant för vår tid. 

Informanterna uppgav att de tycker om spänning, samhällsskildringar och action. Finns inte 

dessa element i allt från Homeros till Strindberg? Vi menar att den kulturarvsförmedlande, 

klassiska och äldre litteraturen inte ska tas ur undervisningen för att eleverna inte anser sig ha 

beröringspunkter till den – läraren ska snarare arbeta för att synliggöra dessa 

beröringspunkter. I Troja och Iliaden finns gott om äventyrsinslag och spänningselement i 

stridsskildringarna, medan det i Strindbergs romaner finns diskussioner om 

jämställdhetsfrågor och könsroller, vilket är något som alltid är aktuellt och än idag kan väcka 

elevers engagemang.  

   På samma sätt som vi ville utröna våra informanters litteraturpreferenser ville vi också se 

hur de såg på de uppföljningsmetoder de fått arbeta med i skolan, efter att de läst böcker. 

Informanterna gav oss flera olika förslag på metoder de skulle vilja arbeta med, såväl 

skriftliga som muntliga. Det som var dock var gemensamt för alla metoder eleverna lyfte fram 

som positiva var att de skulle erbjuda valfrihet – eleverna ville få välja vilken aspekt de ville 

fokusera på i böckerna, samt att metoderna skulle utgå ifrån hur elevers upplevde böckerna 

och hur skönlitteraturen kunde hänga ihop med det omgivande samhället. Informanterna var 

mer negativt inställda till uppföljningsmetoder som fokuserade på litteraturvetenskapliga 

begrepp som tema och symboler. Inte heller recensionsskrivande var populärt bland 

informanterna. I Skolverkets rapport Vad händer med läsningen (2007:11) står det att ett 

vanligt sätt på vilket lärare följer upp elevers läsning är att de får skriva recensioner samt 

berätta om handlingen i boken de läst, och att det är ovanligare att lärare tillämpar metoder 

som utgår ifrån elevers läsupplevelser. 

   Utifrån våra intervjuer var det just metoder som utgår ifrån elevernas upplevelse av text som 

eleverna ansåg var givande att arbeta med, oavsett om genomförs skriftligt eller muntligt. 
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Samtidigt är det värt att fråga sig om inte elever också behöver visa att de kan förstå de inslag 

Norberg (2003:61) tar upp som unika för skönlitteratur, som exempelvis liknelser, symbolik 

och satir. Norberg (2003:61) menar rent av att det är en oförmåga att ta till sig av dessa 

mönster i litteraturen som gör att många elever inte förstår vad de läser, och därför i många 

fall inte kan njuta av skönlitteratur.  

   Vi menar att det finns ett värde i att låta eleverna arbeta med litterära grepp som symboler, 

men det kan vara något som läraren måste hjälpa eleverna med under arbetets gång, inte bara 

ta upp på förhöret efter bokläsningen. På samma sätt bör uppföljningen inte ensidigt fokusera 

på symboler – vi menar att det också behöver finnas utrymme för eleverna att delge sina 

upplevelser av läsningen. I och med att recensionsskrivande används så flitigt ute på skolorna, 

och flera av våra informanter uppgett att de mött på metoden, kan det vara värt att fråga sig 

vad det finns för givet samband mellan recensionsskrivande och bokläsning som gör att så 

många svensklärare använder sig av metoden. Vi menar att recensionsskrivande kan vara en 

metod som hänger ihop med förmågan att skriva olika texttyper och textgenrer, men då det 

gäller läsning av skönlitteratur tror vi inte att metoden används för att det mest naturliga och 

motiverade att göra efter man har läst ut en bok är att skriva en recension, utan snarare för att 

det med en recension finns en enkel mall för läraren att tillämpa.   

5.3 Avslutande kommentar 

Vi har genom denna studie fått en insikt i läsningens betydelse och vi har också fått en 

förståelse hur viktig pedagogen är i utvecklandet av läsintresse. Denna studie är av nytta för 

blivande lärare – och även verksamma – eftersom den inte bara lyfter fram de mera 

komplicerade orsakerna bakom läsintresse, utan också betonar konkret på vilket sätt man 

skulle kunna främja en givande litteraturundervisning. Vi har också utvecklat vår förståelse 

för hur betydelsefull och språkutvecklande läsning av skönlitteratur kan vara. 

   I våra intervjuer upptäckte vi inga tendenser till en anti-pluggkultur bland killarna. Istället är 

det en nyanserad bild som träder fram, där killarna uppger en rad olika faktorer som påverkat 

deras läslust – som exempelvis val av böcker de fått läsa i skolan och de uppföljningsmetoder 

som använts. 

   I vår forskningsbakgrund tog vi upp att föräldrarnas engagemang för sina barns läsning har 

stor betydelse för barnens intresse och förmåga vad gäller läsning av skönlitteratur. Samtidigt 

har det visat sig att föräldrar lägger ner mindre och mindre tid på läsa för sina barn. Detta gör 

att lärarens roll som ”kompensator” blir än mer viktig – särskilt med tanke på att majoriteten 

av våra informanter uppger att de primärt fått läsintresset hemifrån och inte från skolan. I och 



 65 

med detta har vi i egenskap av blivande svensklärare känt oss manade att hitta metoder som 

skapar ingångar för eleverna till skönlitteraturen. Vi vill dock påpeka att det inte enbart är 

elevernas preferenser och uppfattningar om litteratur som ska dominera 

undervisningssituationen – läraren har som en del av det vuxenstöd vi lyfter fram i 

forskningsbakgrunden en roll i att introducera eleven till böcker eleven vanligtvis inte skulle 

söka sig till på egen hand; vilket utifrån vår forskningsöversikt och våra intervjuer främst 

verkar vara litteratur från tidigare epoker.   

   De didaktiska metoder vi presenterar i denna studie tillämpas på i princip vilken litteratur 

som helst. En insikt vi gjort i och med denna studie är att de metoder som rör presentation av 

böcker, organisering av elevers läsande samt uppföljning av lästa texter inte handlar om att 

kringgå för eleverna svår litteratur – snarare rör det sig om att hjälpa elever förbi 

inledningsfasen vid läsning samt att skapa situationer där läsupplevelser, svårigheter samt 

kopplingar i litteraturen kan synliggöras och diskuteras så att alla får ta del av litteraturen och 

se den relevans litteraturen har för vår tid.  

5.4 Fortsatt forskning 

En möjlig fortsättning på denna studie skulle kunna vara att kombinera intervjuer med 

enkätundersökningar i syfte att få bredare inblick i hur killar uppfattar läsning av 

skönlitteratur och vad de anser är meningsfull litteraturundervisning. Man skulle även kunna 

intervjua lärare för att få veta hur de arbetar för att få elever litteraturintresserade, och hur de 

skapar en litteraturundervisning som kan kompensera för de elever som inte har med sig 

intresset för läsningen hemifrån. 

5.5 Efterord 

Det har varit väldigt stimulerande att genomföra denna studie , och det har varit mycket 

intressant att få ta del av våra informanters synpunkter, erfarenheter och relationer till 

skönlitteratur. Vi vill återigen tacka vår handledare, Dan Landmark, för att han ännu en gång 

hjälpt oss och kommit med givande responser. Vi vill också tacka våra familjer för stöd, och 

sist men inte minst återigen tacka varandra för ett berikande och gott samarbete. Arbetet har 

författats i samverkan mellan oss uppsatsskribenter (Vedran Maras och Erik Wetterborg), där 

vi under hela processen tillsammans skrivit, bearbetat och diskuterat all skriven text. 
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Bilaga 

 
Intervjumall 
 
1. Vad tycker du om att läsa i allmänhet? (tidningar, nätet, böcker etc.)  
 
1.1. Hur ofta läser du sådana texter? 
 
1.2 Hur ofta läser du skönlitteratur på fritiden? 
 
1.3 Om du läser böcker/romaner, vilken genre/vilka genrer läser du oftast/helst? 
 
1.4 Tycker du att det är viktigt att läsa böcker? varför/varför inte 
 
1.5 Tycker du att det är roligt att läsa böcker? varför/varför inte 
 
1.6 När känner du att du har lust att läsa som mest? Några speciella tider, omständigheter?  
 
2. Vad har du läst för typ av böcker under din skolgång och på din fritid? (från grundskolan 
tills nu.) 
 
2.1. Har du fått läsa eller diskutera din favoritförfattare/favoritgenre i skolan? 
 
2.2. Vad tycker du då generellt om böckerna som du läst/läser i skolan? 
 
2.3. Vilken sorts litteratur skulle du vilja att läraren tog in i undervisningen?  
 
2.4. Skulle du kunna berätta om ett tillfälle under din skolgång då du varit extra motiverad till 
att läsa en bok och hur det kom sig att du blev motiverad? 
 
2.5. Tycker du att du har fått hjälp från skolan/lärare att hitta litteratur som passar dig?  
 
2.6. Hur går det vanligtvis till när ni ”förhörs” efter bokläsning i skolan? Vad tycker du om 
metoderna?  
 
2.7. Vad skulle du helst vilja göra i skolan som uppföljning på att du läst en bok? 
 
2.8. Vad skulle behöva ändras, både då det gäller fritid och skola, för att du skulle känna lust 
att läsa? 
 
3. Utifrån ditt perspektiv som elev, vad skulle du ge för råd till en lärare som vill få sina 
elever mer intresserade av läsning?  
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