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Sammanfattning 

Den här studien syftar till att undersöka elevers attityder till läsning av skönlitteratur och 

skönlitteratur i undervisningen. Syftet är även att undersöka lärares syn på elevers attityder till 

läsning och skönlitteratur i undervisningen, samt hur lärare använder sig av skönlitteratur i 

svenskundervisningen. Studien genomfördes med hjälp av två enkätundersökningar, en för 

lärare och en för elever. 79 elever från två olika högstadieskolor deltog, liksom 29 lärare från 

16 olika högstadieskolor. Resultatet visar att majoriteten av eleverna har en negativ 

inställning till läsning av skönlitteratur, men anser det ändå vara viktigt att läsa. De flesta av 

dem föredrar tv/film eller datorspel vid möte av fiktiv värld och majoriteten av eleverna läser 

aldrig skönlitteratur på fritiden. Resultatet visar också att många av dem är negativt inställda 

till användandet av skönlitteratur i undervisningen och känner inte att det inspirerar dem till 

att läsa på fritiden. Vidare visar resultatet att lärarna använder sig av flera olika arbetsmetoder 

vid användningen av skönlitteratur i undervisningen, och likaså när det gäller arbetet att öka 

elevers läsmotivation. Majoriteten av lärarna upplever att det finns ett motstånd till läsning av 

skönlitteratur hos elever och att läsintresset bland elever har minskat. En stor majoritet av 

lärarna tycker även att läsförståelsen hos elever har försämrats. Lärarnas inställning till 

skönlitteratur i undervisningen är positiv och många av dem anser också att den kan ha en 

positiv inverkan på elevers attityder till läsning. 

 

Nyckelord: skönlitteratur, läsning, läsförståelse, reception, motivation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

This study aims to investigate students’ attitudes towards reading fiction and the use of fiction 

in education. The aim is also to investigate teachers’ views on students’ attitudes towards 

reading and the use of fiction in education, as well as their teaching methods when using 

fiction in their teaching of Swedish. The study was conducted by using two surveys, one for 

the teachers and one for the students. 79 students from two secondary schools participated, as 

well as 29 teachers from 16 different secondary schools. The result shows that the majority of 

the students have a negative attitude towards reading fiction, but they still consider reading as 

important. Most of them prefer tv/film or computer games when meeting a fictitious world 

and the majority of the students never read fiction in their spare time. The result also shows 

that many of them have a negative attitude towards the use of fiction in education and do not 

think it inspires them to read in their spare time. Furthermore the result shows that the 

teachers use several different teaching methods when using fiction in their teaching, also 

when it comes to increasing students’ reading motivation. The majority of the teachers think 

students show resistance towards reading fiction and that the interest of reading fiction has 

diminished. A great majority of the teachers also believe students’ reading comprehension has 

deteriorated. The teachers’ attitudes towards the use of fiction in education are positive and 

many of them also believe it can have a positive effect on students’ attitudes to reading 

fiction. 
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1. Inledning 

Läsning i allmänhet är en vardagsaktivitet och vi läser mer eller mindre varje dag. Alltifrån 

små kom-ihåg-lappar och skyltar, till nyhetsartiklar och websidor. När det kommer till läsning 

av skönlitteratur förknippas det hos många av oss med något positivt, där möjligheten att få 

sjunka in i en spännande bok upplevs som både givande och avslappnande. Men den här 

synen på skönlitteratur är sannolikt inte självklar bland unga idag. Medieutvecklingen har gett 

skönlitteraturen stor konkurrens. Sociala medier, datorspel, mobilspel – en värld full av 

stimulans och spänning bara några knapptryck bort.   

 

Läsning av skönlitteratur är inte längre en självklarhet, enligt Magnus Persson, vilket beror på 

de kulturella och mediala förändringar som sker i samhället. Det är inte heller längre givet vad 

för skönlitteratur som ska läsas inom undervisningen, hur mycket, på vilket sätt eller varför 

den ska läsas.
1
 I dagens styrdokument, LGR11, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet 2011, står det bland annat att ”Undervisningen ska stimulera elevernas 

intresse för att läsa […]” och att eleverna ska ges möjligheten att utveckla sin förmåga att 

”läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften”.
2
 Enligt det centrala 

innehållet ska undervisningen innehålla: 

 Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, 

tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang. 

 Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. 

Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och 

myter. 

 Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. 

Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger. 

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

 Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga 

världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
3
 

 

Det står följaktligen inte till vilken omfattning de olika innehållspunkterna ska ingå i 

undervisningen, utan det är upp till varje enskild lärare. 

 

Hur ser då elevers läsförmåga ut? I Litteraturutredningens rapport Läsandets kultur 

rapporteras det om att ungas läsvanor och läsfärdighet har minskat och att det är oroande, då 

                                                           
1
 Magnus Persson, Varför läsa litteratur? Om litteraturundervisningen efter den kulturella vändningen, Lund: 

Studentlitteratur, 2007, s.7, 82 
2
 Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Stockholm: Skolverket, 2011, 

s.222 
3
 Skolverket 2011, s.225 f.  
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det kan komma att försvaga litteraturens ställning i framtiden. Särskilt det senaste decenniet 

har läsfärdigheten minskat kraftigt bland unga.
4
 Den här kraftiga försämringen är något som 

även PISA-undersökningar har rapporterat om. I PISA 2009 har det fastställts att resultatet har 

försämrats signifikant sedan år 2000 och i PISA 2012 har resultatet sjunkit ytterligare. Faktum 

är att Sverige är det land, bland OECD-länderna, där läsfärdigheten har försämrats mest under 

dessa år.
5
 Frågan är om inte elevers attityder till läsning av skönlitteratur kan ha en 

påverkande roll. Vad har skönlitteraturen för ställning hos elever i årskurs 9 idag? Finns det 

någon läslust? I skolkorridorerna hör jag elever prata om Facebook, Twitter, bloggar, 

datorspel och mobilspel, men väldigt sällan om skönlitteratur och ”en bra bok” de har läst.   

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med det här arbetet är att undersöka elevers inställning till läsning av skönlitteratur och 

skönlitteratur i undervisningen. Syftet är också att undersöka lärares syn på elevers inställning 

till läsning och skönlitteratur i undervisningen, samt på vilket sätt lärare använder sig av 

skönlitteratur i svenskundervisningen. Mina frågeställningar är följande:   

 

» Vilken attityd har elever i årskurs 9 till läsning av skönlitteratur och vad har de för 

inställning till skönlitteratur i undervisningen? 

» Vad anser högstadielärare att elever i årskurs 9 har för attityd till läsning och 

skönlitteratur i undervisningen?  

» Hur arbetar dessa lärare med skönlitteratur i undervisningen och vilka arbetssätt 

använder de sig av för att öka elevers motivation till läsning?  

 

2. Bakgrund  

I det här avsnittet kommer det först att presenteras forskning om läsning och läsförståelse 

(avsnitt 2.1), följt av forskning inom reception och motivation (avsnitt 2.2 och 2.3), för att 

sedan avslutas med en presentation av tidigare forskning (avsnitt 2.4). Olika begrepp kommer 

att förklaras, för att sedan återknytas i diskussionen (avsnitt 5). 

 

                                                           
4
 Sverige. Litteraturutredningen, Läsandets kultur. Slutbetänkande av Litteraturutredningen, Rapport SOU 

2012:65, Stockholm: Offentliga förlaget, Publit, 2012 s.11 f. 
5
 Skolverket, PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap, Rapport 398, 

Stockholm: Skolverket, 2013, s. 16, 142 
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2.1 Läsning och läsförståelse 

2.1.1 Vikten av att elever läser skönlitteratur 

Skönlitteratur fungerar inte enbart som ett medel för lästräning, utan ger även elever möjlighet 

att utveckla sin förståelse för andra människor och miljöer.
6
 Per Olov Svedner menar att 

skönlitteraturen inte bara ses som avkoppling utan också som ”påkoppling”
7
, dvs. något som 

ger kunskap på det reflekterande planet, utöver det känslomässiga. Att fängslas av spänning 

och dramatik är den emotionella aspekten, att fundera över människors situationer, olika 

miljöer, problem, ta ställning, jämföra och på så sätt fördjupa sig i en text, är den 

reflekterande aspekten, som då också fodrar en form av mental aktivitet hos elever. Svedner 

anser också att skönlitteraturen är viktig eftersom den kan stimulera elevers kreativitet när det 

gäller deras eget skapande i tal och skrift.
8
 Barbro och Bo Wingård menar att skönlitteraturen 

är oerhört värdefull då den låter eleven leva sig in i olika karaktärer och uppleva olika sätt att 

känna och tänka, vilket utvecklar förmågan till empati. De lyfter även fram utvecklingen av 

fantasin som en viktig aspekt, samt det värde läsning har för språkutvecklingen. Ordförrådet 

växer, språkkänslan förstärks och läshastigheten ökar.
9
 Den inverkan skönlitteraturen har på 

språkutvecklingen betonas även av Inger Norberg, då hon anser att ”Inget annat medium 

stöder språkutvecklingen och känslan för språkliga nyanser, så som skönlitteratur gör.”
10

 

Norberg menar också att skönlitteraturen kan påverka emotionella värderingar och 

förhållningssätt och rent av stärka ungas självbild och självkänsla.
11

  

 

2.1.2  Vad innebär läsförståelse? 

Läsförståelse är en avgörande form av kompetens. Förståelsen av olika texter är inte enbart 

väsentlig i skolmiljön, utan har en central roll även ute i arbetsliv och samhälle.
12

 Denna 

                                                           
6
 Per Olov Svedner, Svenskämnet & svenskundervisningen: Delarna och helheten, Uppsala: Kunskapsföretaget, 

cop.2010, s.45 
7
 Per Olov Svedner, Svenskämnet & svenskundervisningen – närbilder och helhetsperspektiv, Uppsala: 

Kunskapsföretaget, 1999, s.41 
8
 Svedner 1999, s.41 f. 

9
 Barbro & Bo Wingård, Lässtimulans i skolans vardag, Solna: Ekelund, 1994, s.10 f. 

10
 Inger Norberg, ”Pojkars och flickors läsning idag”, I Inger Norberg (red) Läslust och lättläst. Att förebygga och 

reparera lässvårigheter och bevara läslusten, Lund: Bibliotektjänst, 2003, s.62 
11

 Norberg 2003, s.62 
12

 Ivar Bråten, ”Läsförståelse – inledning och översikt”, I Ivar Bråten (red) Läsförståelse i teori och praktik, Lund: 
Studentlitteratur, 2008, s.11 
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betydelsefulla kompetens är dock inte helt lätt att beskriva med en enkel definition, pga. av 

sin komplexitet.
13

 Ivar Bråten väljer att definiera läsförståelse som:  

[…] att utvinna och skapa mening genom att genomsöka och samspela med en skriven text. Å ena sidan 

handlar det alltså om att utvinna den mening som texten förmedlar […] å andra sidan gäller det att skapa 

mening genom att dra slutsatser som går utöver textens bokstavliga innebörd.
14

 

 

Westlund anser att läsförståelse kan sammanfattas som ”en dynamisk och målorienterad 

process, som inkluderar färdigheter, strategier, tidigare kunskap och motivation.”
15

 

 

För att läsförståelse ska skapas måste eleven först tillägna sig textens bokstavliga innehåll. 

För en djupare förståelse, måste hen interagera aktivt med textens innehåll och skapa mening 

med hjälp av sina egna förkunskaper. Ska en genuin läsförståelse uppstå, är det viktigt att 

eleven håller sig till textens faktiska innehåll vid interaktionen med texten, samtidigt som hen 

tillför den något nytt via sina förkunskaper. Det samspel som ingår i läsförståelsen mellan 

elev och text formas alltid mellan en viss elevs egenskaper och en viss texts särskilda drag, 

dvs. två elever uppfattar aldrig en text exakt lika. Läsningens syfte kan också ha en betydelse 

för hur mötet mellan elev och text utvecklar sig. Likaså lärarens undervisning och 

klassrumsmiljön, men även miljöer utanför klassrummet såsom hemmet, närmiljön och 

samhället. Det är således inte bara samspelet mellan elev och text som bestämmer 

läsförståelsen, utan även omkringliggande faktorer har en inverkan.
16

 

 

2.1.3 PISA och de försämrade resultaten  

Sedan år 2000 har den internationella undersökningen PISA
17

 ägt rum vart tredje år. Den 

skapades av OECD
18

, med syfte att mäta 15-åriga elevers kunskaper och färdigheter i 

matematik, naturvetenskap och läsning, och för att kunna göra jämförelser med de andra 

deltagande ländernas resultat.  

 

Läsförståelse har hittills varit huvudämne år 2000 och år 2009, vilket har gett stora 

möjligheter att studera tendenser i läsförmåga mellan dessa år. Det försämrade resultat som 

                                                           
13

 Barbro Westlund, Att undervisa i läsförståelse. Lässtrategier och studieteknik, Andra upplagan, Stockholm: 
Natur & kultur, 2012, s.69  
14

 Ivar Bråten, ”Läsförståelse – komponenter, svårigheter och åtgärder”, I Ivar Bråten (red) Läsförståelse i teori 
och praktik, Lund: Studentlitteratur, 2008, s.47 
15

 Westlund 2012, s.70 
16

 Bråten 2008, s.14 ff. 
17

 PISA – Programme for International Student Assessment 
18

 OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development  
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har kunnat konstateras år 2009 förvärras ytterligare i PISA 2012.
 
Där framkommer det att det 

är de lågpresterande eleverna som har tappat mest och att pojkars försämring i läsförståelse är 

avsevärt större än flickors.
19

 Det är först vid den allra senaste PISA-mätningen från år 2015 

som den nedåtgående trenden har stannat av och resultatet har förbättrats jämfört med PISA 

2012. Dock är resultatet fortfarande lägre än vid PISA 2000, vilket utgörs som basår för 

kunskapsområdet läsförståelse.
20

  

 

Som tidigare nämnts var läsning huvudämnet i PISA 2009, vilket innebar att eleverna även 

tillfrågades om sina läsvanor och intresse för läsning. Resultatet visade att elever som 

självmant läser för eget nöje förefaller ha en god läsförståelse, och att svenska elever var 

bland de nationaliteter där sambandet mellan intresse för läsning och resultat i läsförståelse 

visat sig vara som starkast. De elever som aldrig läser självmant för eget nöje, presterade 

betydligt lägre resultat än de elever som läser en viss stund om dagen. Vad som läses visade 

sig också ha betydelse för förmågan till läsförståelse. De elever som läser skönlitteratur 

regelbundet förefaller att prestera avsevärt bättre resultat än de som inte läser skönlitteratur 

alls.
21

  

 

Det finns inte någon enkel förklaring till att resultaten har varit så försämrade i läsförståelse, 

utan beror troligen på flera olika faktorer. En del är sannolikt kopplade till skolan, medan 

andra kan vara en följd av förändringar i samhället.
22

 I Litteraturutredningens rapport 

Läsandets kultur redogörs för olika typer av förklaringar som har presenterats gällande den 

försämrade läsfärdigheten hos elever. En förklaring skulle kunna vara den ökande 

datoranvändningen och att läsningen påverkats negativt av internet. En annan förklaring kan 

vara att de förändringar som skett i grundskolan har lett till att lärares undervisning i 

läsförståelse har blivit sämre. Ytterligare en förklaring kan tänkas vara att läsvanor och läslust 

har förändrats bland ungdomar, vilket är en faktor som försämrad läsförmåga både kan bero 

på och leda till.
23

   

 

                                                           
19

 Skolverket 2013, s. 6, 17, 142 
20

 Skolverket, PISA 2015. 15-åringars kunskaper i naturvetenskap, läsförståelse och matematik, Rapport 450, 
Stockholm: Skolverket, 2016, s.6, 48 
21

 Skolverket, Rustad att möta framtiden? PISA 2009 om 15-åringars läsförståelse och kunskaper i matematik 
och naturvetenskap. Resultaten i koncentrat. Sammanfattning av Rapport 352, Stockholm: Skolverket, 2010, 
s.27 
22

 Skolverket 2013, s.7 
23

 Sverige. Litteraturutredningen 2012, s.58 
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2.2 Receptionsteorier  

Det har skett en förändring inom litteraturforskningen under 1900-talet. Fokus har flyttats från 

författare, till text, till att det under de senaste decennierna har uppstått ett allt större intresse 

för själva läsaren.
24

 Många olika teorier om hur läsaren skapar mening med text har utvecklats 

och flera teoretiker grundar sina teorier på hypotetiska läsare. Antaganden har gjorts om 

läsarens reaktioner och sätt att fungera, och det är få av dessa som är grundade på faktiska 

undersökningar med verkliga läsare.
25

  

2.2.1  Läsarens roll 

Litteraturteoretiken Wolfgang Iser anser att läsaren måste inta en aktiv roll vid läsprocessen 

för att en text ska få mening. Enligt Iser finns det luckor eller tomrum i varje text som läsaren 

måste fylla i, för att förståelse ska skapas. Detta gör läsaren med hjälp av sina egna 

erfarenheter hämtade från sin egen värld. Tomrummen utgörs av det underförstådda och 

outsagda. Det kan t.ex. handla om utelämnande beskrivning av miljöer, händelser eller 

känslor. Läsaren måste läsa mellan raderna och interagera med texten för att kunna tyda den. 

Interaktionen mellan läsare och text är således central för läsprocessen.
26

 Louise M. 

Rosenblatt ser det också som nödvändigt att läsaren har en aktiv roll vid läsning. Däremot 

använder hon sig av begreppet transaktion istället för interaktion. Hon menar att interaktion 

ofta förknippas med ”föreställningen om separata och på förhand definierade enheter som 

inverkar på varandra.”
27

 och att begreppet förenklar det komplicerade händelseförlopp som 

äger rum i en läsakt. Med begreppet transaktion kan det undvikas att läsare och text ses som 

två separata enheter.
28

 Enligt Rosenblatt använder sig läsaren av sina tidigare erfarenheter 

som tillsammans med texten skapar en personlig mening och det är först när texten blir läst 

som den får betydelse. Hon understryker också att både läsare och text har en central roll i 

den transanktionella processen.
29

 Detta är något som skiljer sig från Isers teori, enligt Helen 

                                                           
24

 Hans H. Skei, ”Receptionsestetik och reader-response-kritik”, I Atle Kittang m.fl. (red) En introduktion till den 
moderna litteraturteorin, Eslöv: B. Östlings bokförlag Symposion, 1997, s.51 f.   
25

 Richard Beach, A teacher’s introduction to reader-response theories, Urbana Ill.: National Council of Teachers 
of English, cop.1993, s.1, 5 f.  
26

 Wolfgang Iser, The Act of Reading. A Theory of Aesthetic Response, Baltimore: Johns Hopkins University 
Press, 1991, s.20, 107, 169 
27

 Louise M. Rosenblatt, Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa, Sven-Erik Torhell (övers.), Lund: 
Studentlitteratur, 2002, s.36 
28

 Rosenblatt s.13 f. 
29

 Rosenblatt s.36 ff. 
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Schmidl, då Iser anser att läsaren har stor betydelse men understryker ändå att det är texten 

som har den väsentligaste rollen.
30

  

 

En annan litteraturforskare som ser läsaren som en aktiv agent vid läsning är Judith A. 

Langer. Hon menar att läsaren bygger olika föreställningsvärldar för att skapa mening och 

sammanhang. Dessa innefattar känslor, tankar och aningar som uppkommer hos läsaren 

medan hen skapar förståelse. De kan skapas medvetet, men ofta sker det obemärkt. Samspelet 

mellan läsare och text pågår ständigt, där de tankar som uppkommer representerar ett unikt 

möte mellan dem. Enligt Langer är en föreställningsvärld den totala förståelse som läsaren har 

vid ett visst tillfälle, dvs. föreställningsvärlden kan förändras när läsaren får ny information 

från texten som förändrar dennes intryck av helheten.
31

  

 

Langer delar in läsningen i fyra faser. I den första fasen, Att vara utanför och kliva in i en 

föreställningsvärld, letar läsaren efter ledtrådar i texten för att med hjälp av sin egen 

erfarenhet försöka skapa sig en förståelse för texten. Den här fasen sker under hela 

läsprocessen, inte enbart i början. I den andra fasen, Att vara i och röra sig genom en 

föreställningsvärld, handlar det om att få en fördjupad förståelse för texten. Läsaren tar till sig 

ny information, får ny kunskap om texten som kan användas för att ifrågasätta t.ex. motiv, 

relationer och orsaker. I den tredje fasen, Att stiga ut och tänka över det man vet, använder 

läsaren sin utvecklade uppfattning om texten för att öka sin egen kunskap och erfarenhet. I 

den sista fasen, Att stiga ut ur och objektifiera upplevelsen, distanserar sig läsaren ytterligare 

vid läsningen och reflekterar mer objektivt över texten, t.ex. textens struktur, författarens stil 

eller litterära begrepp. Langer betonar att de olika faserna inte sker linjärt, utan kan 

återkomma flera gånger under läsprocessen, men även i efterhand vid senare reflektion över 

texten. Hon menar också att dessa faser ger läsaren möjlighet att tänka på samma företeelse på 

flera olika sätt.
32

  

2.2.2 Efferent och estetisk läsning 

Rosenblatt anser att det finns två olika varianter av läsning, efferent och estetisk. När läsarens 

uppmärksamhet är inriktad på att inhämta och analysera information och främst måste ha 

                                                           
30

 Helen Schmidl, Från vildmark till grön ängel. Receptionsanalyser av läsning i åttonde klass, diss. Uppsala, 
Göteborg: Makadam, 2008, s. 49 
31

 Judith A. Langer, Litterära föreställningsvärldar. Litteraturundervisning och litterär förståelse, Anna Sörmark 
(övers.), Göteborg: Daidalos, 2005, s.29 f.  
32

 Langer 2005, s.31-36  
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fokus på de opersonliga och allmänna aspekterna i texten, som t.ex. vid läsning av en 

vetenskaplig rapport, är det frågan om efferent läsning.
33

 Då ”trängs det personliga, intuitiva, 

känslomässiga, kreativa och tolkande förhållningssättet undan till förmån för en mer 

bokstavligt inriktad opersonlig och allmän läsart.”
34

 Vid estetisk läsning vidgar läsaren sin 

uppmärksamhet till att innefatta det känslomässiga och personliga som förmedlas genom 

texten. ”När läsaren upplever och genomlever de stämningar, scener och situationer som 

skapas genom transaktionen sker en estetisk läsning.”
35

  

 

Rosenblatt understryker att den efferenta och estetiska läsningen inte står i motsats till 

varandra, utan snarare utgör olika riktningar i transaktionsflödet med en text. Beroende på 

syftet med läsningen av en text, får de olika läsarterna en starkare eller svagare position i 

läsningen. Även läsares olika erfarenheter påverkar. Detta förklarar varför skilda läsare kan 

uppfatta en och samma text så olika. Enligt Rosenblatt kan traditionella undervisnings- och 

testmetoder i skolan ofta göra eleverna förvirrade, då lärare underförstått uppmuntrar till ett 

efferent förhållningssätt när det i själva verket sägs vara en estetisk läsning. Hon menar att 

problemet i klassrummet kan vara att läsning av skönlitteratur ofta utgörs av en efferent 

läsning.
36

 

2.2.3 Repertoarer 

En grundläggande tanke i litteraturteoretikern Kathleen McCormicks teori är att både läsare 

och text äger en allmän och en litterär repertoar. Textens allmänna repertoar består av de 

perspektiv, moraliska värderinger och socialt bruk den förmedlar. Läsarens allmänna 

repertoar utgörs av kulturellt betingade erfarenheter, kunskaper, uppfattningar och 

förväntningar om t.ex. kärlek, politik, livsstil, vad som är rätt och fel. Läsaren är oftast inte 

medveten om sin egen allmänna repertoar förrän hen möter en annan, som skiljer sig från den 

egna. Textens litterära repertoar omfattar bland annat dess handling, karaktärer och form. 

Läsarens litterära repertoar utgörs av föreställningar och kunskap om vad litteratur är eller 

bör vara. Detta är kulturellt betingat och baseras på läsarens tidigare erfarenheter och 

föreställningar om litteratur.
37

  

                                                           
33

 Rosenblatt 2002, s.14 
34

 Rosenblatt 2002, s.11 
35

 Rosenblatt 2002, s.11 
36

 Rosenblatt 2002, s.11, 14 f., 236 
37

 Kathleen McCormick, The Culture of Reading and the Teaching of English, Manchester: Manchester 
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McCormick menar att i mötet mellan läsare och text kan repertoarerna samspela och matchas 

eller kollidera. En matchning äger rum när motsvarigheter av läsarens förväntningar finns i 

textens allmänna eller litterära repertoar. Motsvarar texten däremot inte läsarens förväntningar 

och förförståelse, kan en kollision ske och det blir en icke-matchning. Läsaren har då svårt att 

förstå texten eller avvisar den. Det kan också uppstå en spänning mellan repertoarerna. Detta 

sker när läsaren är bekant med textens repertoar men av någon anledning inte samtycker eller 

motsäger sig den. McCormick hävdar också att det är vid spänning mellan repertoarerna som 

störst potential till lärande finns.
38

    

2.3 Motivation 

2.3.1 Läsmotivation 

Inom motivationsforskningen talas det om två typer av motivation, inre och yttre. Det som 

utmärker inre motivation vid läsning är att eleven drivs av en egen vilja. Läsningen är 

lustfylld och ofta läses texten med inlevelse och full koncentration, vilket leder till en djupare 

förståelse. Det finns även en vilja att anstränga sig för att förstå texten. Inre motivation 

kännetecknas också av att det finns en nyfikenhet att vilja veta mer om t.ex. ett ämne eller en 

författare som eleven intresserar sig för och att tillgodose denna nyfikenhet är ett mål i sig.
39

 

Vid yttre motivation ser eleven läsning som en tilldelad uppgift som måste göras och 

läsningen är oftast inte lustfylld, utan är förknippad med yttre belöningar som t.ex. bra betyg, 

beröm, lovad fritidsaktivitet.
40

  

 

Läsmotivationen har en tendens att avta ju högre upp i klasserna eleverna kommer. Den 

entusiasm och självtillit till läsning som finns hos de flesta i de tidiga skolåren, upphör hos 

många elever. Orsakerna till detta kan vara flera, såsom att kraven i skolan ökar, eleverna lär 

sig jämföra sina prestationer och det skapas en medvetenhet kring de egna begränsningarna. 

Den här negativa utvecklingen av läsmotivation är dock inte omöjlig att förändra enligt 

Bråten, men det är komplext och kräver ett stort arbete av läraren.
41

  

 

 

 

                                                           
38
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39

 Bråten 2008, s.76 
40

 Westlund 2012, s.28 
41

 Bråten 2008, s.78 



10 

 

2.3.2 Hur lärare kan arbeta för att öka läsmotivationen hos elever  

Många lärare har inte tillräcklig kunskap om hur de ska undervisa för att främja elevers 

läsförståelse, enligt Westlund. Hon menar att en vanlig missuppfattning är att det bara behövs 

mer lästid för att eleven ska förstå texten, och påpekar istället vikten av att lärare synliggör 

olika lässtrategier* i sin undervisning. Alltmer läsforskning riktar in sig på lärares medvetna 

undervisning för att främja god läsförståelse hos elever och direktundervisning i lässtrategier 

visar sig vara ledande för elevers utveckling i läsförståelse. Direktundervisning innebär att 

läraren själv visar hur olika tankesätt kan användas för att komma förbi olika läshinder; 

genom att först tänka högt själv och låta eleverna följa tankeprocessen, sedan får eleverna 

tänka med och till sist öva själva. Även samtal om gemensamt lästa texter har visat sig ge 

effekt på läsförståelsen. Det gäller då samtal om textens innehåll, men även samtal om de 

lässtrategier elever har använt sig av för att förstå texten.
42

   

 

Både Håkan Jenner
43

 och Christer Stensmo
44

 betonar den betydelse mål och målsättning har 

för motivation och elevens lärande. Då avståndet till målen påverkar motivationen, menar 

Jenner att det är viktigt med konkreta och kortsiktiga delmål. När eleven har uppnått dem, kan 

nya högre mål formuleras. Han understryker också vikten av att målen ska vara realistiska. 

Eleven måste känna att de är möjliga att uppnå och upplevs som meningsfulla.
45

 Stensmo 

menar att eleven ska känna att det är hen själv som äger målen och gör dem till sina, vilket 

underlättas om eleven får vara delaktig när målen bestäms. Att hjälpa eleven se målen som 

värdefulla, är lärarens främsta uppgift som motivatör anser Stensmo.
46

  

 

Läraren bör sträva efter att skapa en inre läsmotivation hos eleverna, enligt Westlund, då den 

inre motivationen kan skapa livslång lust till läsning.
47

 Det finns dock ett dilemma för läraren 

när det gäller det didaktiska valet mellan att låta elever läsa egen självvald bok eller att ha 

läsning av gemensam bok, enligt Gunilla Molloy. Det en elev med en självvald bok har 

gemensamt med en inre motiverad läsare, är just att det är hen själv som har valt boken. 

Texten har någonting som väcker ett intresse eller berör eleven. Molloy menar att eleven blir 

                                                           
 * Lässtrategier – de mentala verktyg som används vid läsning för att underlätta förståelsen. 
42

 Westlund 2012, s.35, 38, 42 f., 63, 72 f.  
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skolutveckling, 2004, s.44-48   
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 Christer Stensmo, Ledarskap i klassrummet, Andra upplagan, Lund: Studentlitteratur, 2008, s.42 f. 
45

 Jenner 2004, s.45 f. 
46
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ägare över sin egen läsning på ett helt annat sätt vid läsning av självvald bok, till skillnad mot 

när läraren valt både text och sättet den ska läsas på. Samtidigt lyfter hon fram hur värdefull 

läsning av gemensam bok kan vara. Det ger då läraren möjlighet att ha litteratursamtal, där 

elevers olika åsikter blir hörda och tankar kan mötas och diskuteras.
48

 Vidare anser Molloy att 

då det är läraren som ofta väljer vilka texter som ska läsas, kan lärarens egen uppfattning 

redan ha bestämt en tolkning som då påverkar valet av text för eleverna. Hon menar därför att 

läraren skulle kunna välja att se sig själv som en läsare bland eleverna, dvs. att lärarens 

tolkning är en bland många i klassrummet, som då också kan diskuteras av eleverna vid 

litteratursamtal.
49

  

 

Rosenblatt framhåller att det krävs stor kunskap hos läraren att välja rätt texter. ”Om språket, 

miljön, temat och den centrala situationen är alltför främmande kommer till och med ett stort 

verk att stå sig slätt.”
50

 Rosenblatt menar att läraren måste ha kunskap om litteraturen i sig, 

men också om eleverna. Vid olika tidpunkter eller omständigheter kan samma text ha olika 

mening och inverkan, och en viss sinnesstämning eller bekymmer hos eleven kan göra hen 

extra mottaglig eller oemottaglig för texten. Läraren måste ha kännedom om de 

omständigheter i elevens personliga och sociala bakgrund som gör vissa texter extra 

intressanta och lärorika.
51

 Även Iser understryker den betydelse rätt textval har. Han menar att 

”If the text makes things too clear or, on the other hand, too obscure: boredom and overstrain 

represent the two poles of tolerance, and in either case the reader is likely to opt out of the 

game.”
52

 

2.4 Tidigare forskning 

I det här avsnittet presenteras några tidigare studier som gjorts om elevers läsvanor, 

inställning till läsning, reception och lärares undervisning i skönlitteratur.  

2.4.1 Elevers läsvanor och läsförmåga  

I avhandlingen Att läsa och förstå svenska. Läsförmågan hos elever i Borås 2000-2002 

presenterar Per Fröjd resultatet av sin tre år långa undersökning där han studerade 

                                                           
48

 Gunilla Molloy, Reflekterande läsning och skrivning, Andra upplagan, Lund: Studentlitteratur, 2008, s.334 f. 
49

 Gunilla Molloy, Läraren – litteraturen – eleven. En studie om läsning av skönlitteratur på högstadiet, 
Stockholm: Lärarhögskolan, 2002, s.64 f. 
50
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läsförmågan hos elever i årkurs 9. Studien utfördes med syfte att undersöka om elevernas 

läsförmåga påverkats av skolans och medieutbudets utveckling. Resultatet visade en 

försämring av läsförmågan hos eleverna och en relativt stor sådan i förhållande till tidsspannet 

i undersökningen. Resultatet visade också att försämringen skett såväl hos svaga som starka 

läsare och Fröjd menar att det således inte är osannolikt att även goda läsare påverkas av 

konkurrensen från medier. Han drar slutsatsen att det skulle kunna finnas ett samband mellan 

elevernas studieresultat och det ökande medieutbudet, då den ökande användningen av 

internet och datorspel minskar utrymmet som finns över för läsning.
53

  

 

År 2005 sammanställde Lärarnas Riksförbund rapporten Läsa för att lära, som bland annat 

innefattar en undersökning om högstadieelevers läsvanor. Resultatet visade att var femte elev 

i årskurs 9 aldrig läser böcker på fritiden och att hälften av eleverna läser 1-3 böcker per år. 

Det är också en stor skillnad mellan könen. Nästan var fjärde pojke svarar att de aldrig läser 

böcker på fritiden tillskillnad mot flickornas var tionde. Föräldrars bakgrund visar sig också 

ha betydelse för elevers läsning. Av de elever vars föräldrar inte har någon 

högskoleutbildning, är det nästan var femte elev som inte läser böcker på fritiden.
54

  

2.4.2 Litteraturundervisningen och elevers reception 

I avhandlingen
55

 Mellan Dante och Big Brother: en studie om gymnasieelevers textvärldar 

presenterar Christina Olin-Scheller resultatet från sin tre år långa studie där hon har följt 

arbetet med skönlitteratur i fyra gymnasieklasser*. Syftet med undersökningen var att 

”studera olika gymnasieelevers möten med och reception av fiktionstexter i ämnet svenska 

och på fritiden.”
56

 Undersökningen visade att den största skillnaden mellan 

svenskundervisningens och fritidens texter är i läsningens emotionella aspekter. Fritidstexter 

får positiva omdömen medan texter eleverna läser i undervisningen upplevs som enformiga 

och tråkiga. Olin-Scheller konstaterar att de texter som används i undervisningen således ger 

begränsade möjligheter för eleverna när det kommer till känslomässigt engagemang, vilket 

resulterar i att efferent läsning blir dominerande. Undersökningen visade också att flertalet 

                                                           
53

 Per Fröjd, Att läsa och förstå svenska. Läsförmågan hos elever i årskurs 9 i Borås 2000-2002, Göteborg: 
Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet, 2005, s.192, 198 f., 203 
54

 Lärarnas riksförbund. Läsa för att lära: undersökning av elevers läsvanor och lärares förutsättningar att 
arbeta med läsning i skolan, Stockholm: Lärarnas riksförbund, 2005, s.3-8  
 * Då ålderskillnaden från högstadiets 15-åringar till gymnasiets 16-åringer inte är stor, ses avhandlingen som 
relevant för detta arbete.  
56

 Christina Olin-Scheller, Mellan Dante och Big Brother. En studie om gymnasieelevers textvärldar, Karlstad: 
Estetisk-filosofiska fakulteten, Litteraturvetenskap, Karlstads universitet, 2006, s.13 



13 

 

elever väljer bort skönlitteratur framför film och lärarnas förklaring till detta är att elever 

saknar uthålligheten och upplever att läsning tar för lång tid.  Det framkom även att det är 

betydligt vanligare med kollisioner mellan lärarnas och elevernas litterära repertoarer, än 

matchningar. De texter lärarna tycker är bildande och viktiga, upplever eleverna som 

meningslösa och tråkiga. Olin-Scheller menar att lärarna inte har kännedom om elevernas 

litterära repertoarer och hur dessa skapar förutsättningar för undervisningen, och understryker 

vikten av att undervisningen måste knyta an till elevernas litterära repertoarer för att bli 

meningsfull.
57

 

 

Gunilla Molloy har följt arbetet med skönlitteratur i fyra högstadieklasser under tre års tid och 

redovisar resultatet i sin avhandling Läraren – litteraturen – eleven. En studie om läsning av 

skönlitteratur på högstadiet. I studien framkom det att lärarna vanligen arbetar med 

diskussioner kring igenkänning i texterna och att de flesta eleverna också prioriterar 

skönlitteratur som speglar en verklighet de kan känna igen sig i. Molloy konstaterar att det i 

elevernas samtal om skönlitteratur ofta sker associationer till egna erfarenheter och det som 

eleverna upplever som främmande i texterna undviker de.
58

 ”Konfrontation mellan deras egna 

och texternas allmänna repertoarer, som skulle kunna utmana deras eget tänkande, uteblir 

därmed.”
59

 

 

Ett liknande resultat presenterar Helen Schmidl i sin avhandling Från vildmark till grön 

ängel. Receptionsanalyser av läsning i åttonde klass, efter att ha följt fyra åttondeklassers 

skönlitterära läsning i skolan under ett års tid. Även här framkom det att elevernas tolkningar 

av skönlitteratur ofta blir erfarenhetsbaserade och personliga. De har svårt att frångå detta 

tankesätt och se på skönlitteratur ur andra perspektiv. Schmidl menar att det troligen beror på 

otillräcklig läsvana och det bristande läsintresse som fanns hos många av eleverna, men anser 

också att själva undervisningen inte heller gav möjlighet till djupare analyser av det lästa. 

Schmidl konstaterar också att elevernas intresse är avgörande för deras reception av det lästa. 

En matchning mellan deras och textens repertoar är en nödvändighet hos många elever, för att 

de ska anse det vara värt ansträngningen att analysera text de läst.
60
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3. Metod 

Arbetets syfte har varit att undersöka hur högstadieelever ser på läsning av skönlitteratur och 

skönlitteratur i undervisningen, samt lärares syn på elevers inställning till detta och vilka 

arbetssätt lärarna använder sig av i undervisningen när det gäller skönlitteratur. För att få svar 

på mina frågeställningar valde jag en kvantitativ metod, då jag fann att den var bäst lämpad 

för mitt syfte och använde mig således av en enkätundersökning bestående av två olika 

enkäter, en för lärare och en för elever. 

3.1 Deltagare 

Undersökningen bland eleverna ägde rum i fem olika klasser i årskurs 9, på två olika 

högstadieskolor i en mellanstor stad. De deltagande eleverna var från början 79 till antalet, 

men det hamnade slutligen på 78. Skälet till detta var att en elev tydligt hade tramsat och 

slarvat sig igenom frågorna på enkäten, varför jag valde att ta bort den för att undvika en 

eventuell påverkan på utgången av min undersökning. Vad det gäller könsfördelningen hos 

eleverna var den relativt jämn, 42 flickor och 36 pojkar. 

 

Undersökningen bland lärarna ägde rum via internet, då enkäterna skickades ut med e-post. 

Lärarna som deltog är svensklärare och kom från 16 olika skolor i åtta olika städer; två 

storstäder, två mellanstora städer och fyra småstäder. Det var 26 kvinnor och 3 män och 

yrkeserfarenheten var mellan 2 till 41 år. Genomsnittet för yrkeserfarenheten var 16 år.  

3.2 Elevenkäten 

Eleverna informerades om syftet med undersökningen och att deltagandet var valfritt. De blev 

givetvis också informerade om att enkäten skulle besvaras helt anonymt. Likaså att 

enkätsvaren endast var avsedda för detta arbete. Jag var följaktligen noga med att följa de 

etiska regler som rekommenderas av Vetenskapsrådet.
61

  

 

Elevenkäten bestod av elva frågor, där de två första hade olika svarsalternativ anpassade efter 

frågorna. Fråga 2b var däremot en öppen fråga som handlade om varför eleverna tycker det är 

viktigt alternativt inte tycker det är viktigt att läsa böcker, och den skiljde sig på så sätt från de 

övriga frågorna. Jag valde att ha den här frågan som en öppen fråga utan svarsalternativ, då 
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jag tyckte det var intressant att se vilka svar eleverna skulle ge när de var tvungna skapa dem 

själva, dvs. inte välja mellan färdiga svarsalternativ. De fick säkerligen tänka till lite extra 

varför de tyckte på ett visst sätt när de skulle formulera ner sina svar, vilket också var mitt 

syfte. De fyra efterföljande frågorna var frågor med svarsalternativ, där de skulle ringa in det 

alternativ de tyckte stämde bäst in. Fråga 7 var också en fråga med svarsalternativ, men den 

var uppdelad i två block med olika svarsalternativ; ett för de elever som läser skönlitteratur på 

fritiden och ett för dem som inte läser på fritiden. På just den här frågan var det möjligt för 

eleverna att ringa in flera svarsalternativ om de tyckte att fler än ett passade in på dem. Det 

fanns även möjlighet att fylla i ett eget alternativ under svaret ”Annat” ifall de befintliga 

svaren inte stämde in eller var tillräckliga. De fyra sista frågorna var sedan återigen frågor där 

ett färdigt svarsalternativ skulle ringas in. 

 

Jag valde alltså att utforma frågorna som skulle besvaras på olika sätt, för att skapa variation 

och göra en pedagogisk layout. Detta var mycket viktigt eftersom det var 15-åriga elever som 

skulle besvara enkäten. Likaså att anpassa språket i frågorna, så att de inte blev krångliga eller 

kunde missförstås på något sätt. Att eleverna känner sig bekväma med språket är av stor 

betydelse. Jag valde t.ex. att använda uttrycket ”läsa böcker” istället för ”läsa skönlitteratur”, 

eftersom det är det uttrycket högstadieelever använder sig av och förhåller sig till. Vikten av 

att i enkätformulär anpassa språket till målgruppen, är något som betonas av både Martyn 

Denscombe
62

 och Jan Trost
63

.    

3.3 Lärarenkäten 

Lärarna informerades om undersökningens syfte. Likaså att deras deltagande skulle redovisas  

anonymt och att den enda personliga information som redovisas är kön, antal år i yrket, samt 

om de kommer från en liten, mellanstor eller stor stad i Sverige. 

 

Enkäten bestod av åtta frågor, där den första var en öppen fråga. Därefter följde två frågor 

med olika svarsalternativ att välja mellan, följt av en öppen fråga som skulle besvaras 

beroende på vilket svarsalternativ som kryssats i på frågan innan. De två efterföljande 

frågorna var frågor med färdiga svarsalternativ och därefter var det en öppen fråga. De två 

sista frågorna var återigen frågor med färdigställda svarsalternativ. Jag valde således att 
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använda mig av flera öppna frågor, till skillnad från elevenkäten. Där hade jag bara en öppen 

fråga för att eleverna inte skulle uppleva enkäten som alltför ansträngande och inte orka 

slutföra den. För lärarna ville jag ge möjligheten att kunna svara fritt på vissa frågor, för att få 

så fylliga svar som möjligt. Fördelen med öppna frågor är just att de kan ge mycket 

nyanserade svar. Dock ger den här typen av frågor massiv data, som kan vara arbetsam och 

tidskrävande att analysera, och för många öppna frågor kan riskera en minskning i viljan att 

deltaga.
64

 Därav använde jag mig av enbart tre öppna frågor för lärarna.          

3.4 Metoddiskussion  

När det gäller eleverna, var jag själv närvarande och genomförde varje enkätundersökning i 

de olika klasserna. Det gav då möjligheten att svara på eventuella frågor och förklara 

ytterligare för de elever som behövde det. Enkäten visade sig vara utformad på ett bra och 

tydligt sätt, med frågeformuleringar som låg på niondeklassares nivå. Vid lärarnas 

undersökning skickades, som tidigare nämnts, enkäterna ut med e-post. Enligt Oscar Hultåker 

är det vanligt att svarsfrekvensen blir lägre på enkäter via e-post.
65

 Detta var något jag blev 

varse om, då det krävdes mycket arbete att få lärarna att svara. Personlig kontakt är sannolikt 

det bästa vid utdelning av enkäter, men en omöjlighet när det gällde lärarundersökningen. En 

fördel med enkätutdelning via e-post är framförallt antalet lärare som undersökningen kan nå 

ut till och på så sätt få en större geografisk spridning. 

 

4. Analys och resultat 

I det här avsnittet presenteras och analyseras resultaten från de båda enkätundersökningarna. I  

avsnitt 4.1 redovisas elevernas resultat och i avsnitt 4.2 redovisas lärarnas. Resultaten 

kommer att presenteras enligt den ordning frågorna står i på respektive enkät (se bilagor). 

4.1 Resultatet från elevernas enkätundersökning 

4.1.1 Elevernas syn på läsning av skönlitteratur  

Det är uppenbart att läsning av skönlitteratur inte är en aktivitet som eleverna föredrar (se 

tabell 1). Hela 64% av eleverna svarar att de inte tycker om att läsa skönlitteratur, varav 28% 
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dessutom svarar Nej, inte alls. Av de elever som är positivt inställda till det, är det endast 8% 

som svarar att det tycker om det mycket.   

Tabell 1. Elevers åsikter om skönlitteratur. 

Tycker du om att läsa böcker? Antal elever 

Ja, mycket 6 (8%) 

Ja, ganska 22 (28%) 

Nej, inte direkt 28 (36%) 

Nej, inte alls                      22 (28%) 

Totalt   78 (100%) 

Det visar sig däremot att en stor majoritet av eleverna (72%) tycker det är viktigt att läsa 

skönlitteratur. Som kan utläsas i tabell 2a svarar 58% av dessa elever att de tycker det är 

ganska viktigt och 14% anser att det absolut är viktigt. Av de elever som inte tycker att 

läsning av skönlitteratur är väsentligt, är det endast 5 elever som absolut anser detta och 

svarar Nej, inte alls. 

Tabell 2a. Elevers syn på skönlitteraturens betydelse. 

Tycker du det är viktigt att läsa böcker? Antal elever 

Ja, absolut 11 (14%) 

Ja, ganska 45 (58%) 

Nej, inte direkt 17 (22%) 

Nej, inte alls                        5 (6%) 

Totalt   78 (100%) 

 

På frågan om varför de tycker det är viktigt att läsa skönlitteratur, alternativt varför de inte 

tycker det är viktigt, finns det inga svarsalternativ att välja mellan utan eleverna svarar fritt. 

Tabell 2b visar att av de 56 elever som tycker det är viktigt att läsa skönlitteratur, är det mest 

förekommande argumentet (22 elever) att det förbättrar läsförståelsen. Ett annat mycket 

förekommande argument (18 elever) är att det ger bättre ordförråd. 6 elever svarar att det är 

viktigt för att det förbättrar stavningen och lika många anser att det är viktigt för att det 

utvecklar fantasin. 8 elever väljer att ge andra argument än de ovan nämnda. Två elever anser 

att det är viktigt att läsa eftersom det är bra övning för koncentrationen och två andra svarar 

att det är avkopplande. En elev menar att det kan lära ut vad som är rätt och fel, och två elever 

tycker att det ”hjälper en att klara sig i samhället” och att de då ”kommer bort från all teknik”.  

En elev poängterar att ”Man ser saker ur andra perspektiv.” Bland de 22 elever som inte 

tycker det är viktigt att läsa skönlitteratur, är det vanligaste argumentet (10 elever) att det är 

onödigt och helt enkelt inte behövs. Det näst vanligaste svaret (4 elever) är att de kan läsa på 
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andra sätt dvs. att det inte måste vara skönlitteratur. 3 elever anser att det inte är viktigt, då de 

hellre gör något annat och 2 elever svarar med argumentet att det finns lättare alternativ, som 

t.ex. film. 4 av eleverna väljer att svara med andra argument än de som nämnts. En elev anser 

att det inte behövs läsas skönlitteratur eftersom det inte är konkret fakta och en elev tycker 

inte det är viktigt för att det tar så mycket tid. En elev anser att det är ”nördigt” och en elev 

menar helt enkelt att ”man använder inte böcker som tonåring.” 

Tabell 2b. Elevers åsikter om vikten av att läsa skönlitteratur. 

Varför tycker du att det är viktigt? Antal 
omnämnanden 

Varför tycker du inte att det är viktigt? Antal 
omnämnanden 

Förbättrar läsförståelsen 22 Onödigt/Behövs inte 10 

Ger bättre ordförråd 18 Gör hellre något annat 3 

Förbättrar stavningen 6 Kan läsa på andra sätt 4 

Utvecklar fantasin 6 Finns lättare alternativ, som film 2 

Annat 8 Annat 4 

 

4.1.2 Elevernas läsvanor på fritiden 

Det är tydligt att eleverna föredrar att läsa på internet. Tabell 3 visar att på frågan om vad de 

helst läser, om de ska läsa på fritiden, väljer hela sex av tio elever alternativet Bloggar & 

hemsidor. En förklaring till att läsning av bloggar och hemsidor väljs av så många kan vara att 

eleverna är vana att läsa på internet, via dator eller mobil, vilket gör det till det självklara 

valet. Det är dock inte helt osannolikt att eleverna även ser det alternativet som minst 

ansträngande, då det ofta är korta texter och direkt inriktade på ett visst intresseområde. 

Vidare visar tabellen att 18% av eleverna väljer alternativet böcker, 13% alternativet 

serietidningar och att 10% svarar att de helst läser tidningar. 

Tabell 3. Elevers åsikter om vad de helst läser på fritiden. 

Om du ska läsa på fritiden, vad läser du helst? Antal elever 

Böcker 14 (18%) 

Tidningar   8 (10%) 

Serietidningar 10 (13%) 

Bloggar & hemsidor                      46 (59%) 

Totalt   78 (100%) 

 

När eleverna väljer hur de ska möta den fiktiva världen, är det uppenbart att läsning av 

skönlitteratur inte tillhör favoritalternativet och faktum är att en stor majoritet av eleverna inte 

läser skönlitteratur överhuvudtaget på fritiden. I tabell 4 kan utläsas att endast 3 elever väljer 
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alternativet läsa böcker på frågan om vad de helst gör på fritiden. Majoriteten av eleverna 

(56%) väljer alternativet tittar på tv/film och 40% svarar att de helst spelar datorspel. När det 

kommer till frågan huruvida de läser skönlitteratur på fritiden, är det intressant nog så många 

som sju av tio elever (72%) som svarar att de inte läser (se tabell 5). Stort ointresse för läsning 

bland elever är något som även tidigare undersökning visat på (se Läsa för att lära 2005).  

Tabell 4. Elevers åsikter om vad de helst gör på fritiden. 

Vad gör du helst på fritiden? Antal elever 

Läser böcker 3 (4%) 

Tittar på tv/film 44 (56%) 

Spelar datorspel 31 (40%) 

Totalt   78 (100%) 

 

Tabell 5. Elevers uppfattning om sin läsning av skönlitteratur på fritiden. 

Läser du böcker på fritiden? Antal elever 

Ja 22 (28%) 

Nej 56 (72%) 

Totalt   78 (100%) 

Av de elever som faktiskt läser på fritiden (28%), är antalet i stort sett lika många bland de 

som läser varje eller varannan dag (8 elever) och de som läser endast en till tre-fyra gånger i 

månaden (11 elever). 3 elever svarar att de läser en gång i veckan (se tabell 6). 

Tabell 6. Elevers uppfattning om hur ofta de läser skönlitteratur på fritiden. 

Hur ofta läser du böcker på fritiden? Antal elever 

Varje dag 1 (1%) 

Varannan dag 7 (9%) 

1 gång i veckan 3 (4%) 

3-4 gånger i månaden                        2 (3%) 

1 gång i månaden   9 (11%) 

Aldrig, jag läser inte böcker på fritiden 56 (72%) 

Totalt   78 (100%) 

På frågan om varför de läser skönlitteratur, respektive varför de inte gör det, finns det flera 

olika svarsalternativ som eleverna kan välja mellan och även svara med mer än ett 

svarsalternativ. Frågan Varför läser du böcker? (Ruta A) besvaras av de elever som läser på 

fritiden och frågan Varför läser du inte böcker? (Ruta B) besvaras av de som säger sig inte 

läsa på sin fritid. Som tabell 7 visar (i ruta A) är anledningarna att det är spännande, 
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intressant och roligt bland de mest populära till varför de läser, medan anledningarna att 

utveckla språket och att öva upp sin läsförmåga är mindre populära. Alternativet Annat, där 

eleven kan skriva en egen anledning, har valts två gånger. Den ena eleven anser att ”Det är 

avkopplande” och den andra eleven skriver ”Att det är lugnande”. Hos de icke-läsande 

eleverna får anledningen att det är tråkigt stor majoritet, vilket inte är direkt förvånande. 

Anledningarna att det är jobbigt, det är svårt att koncentrera sig och det ger inget – det tar 

bara tid ligger ganska jämt i antalet valda gånger. Alternativet Annat har här valts betydligt 

fler gånger än hos de som läser skönlitteratur på fritiden. Flera av eleverna svarar att de inte 

har tid eller att de har annat för sig. En elev svarar att han ”inte är intresserad” och en elev 

svarar på varför hon inte läser med orden ”vet inte, blir bara så”.  

Tabell 7. Elevers synpunkter om läsning av skönlitteratur. 

Ruta A  Ruta B  

Varför läser du böcker? Antalet valda 
ggr 

Varför läser du inte böcker? Antalet valda 
ggr 

Det är roligt 14 Det är tråkigt 38 

Det är intressant 15 Det är jobbigt att läsa 16 

Det är spännande 19 Det är svårt att koncentrera sig 14 

För att utveckla språket 6 Det ger inget – det tar bara tid 10 

För att öva på min läsförmåga 5 Annat 12 

Annat 2   

4.1.3 Elevernas åsikter om skönlitteratur i undervisningen 

Det är uppenbart att skönlitteratur är en del i elevernas undervisning (se tabell 8). Alla elever 

utom en anser att de läser skönlitteratur på lektionerna, men i olika grad. 19% av eleverna 

anser att de gör det, men sällan, 67% av eleverna menar att de gör det ibland och 13% anser 

att de läser ofta.  

Tabell 8. Elevers uppfattning om skönlitteraturens befintlighet i undervisningen.  

Läser ni böcker på svensklektioner? Antal elever 

Ja, ofta 10 (13%) 

Ja, ibland 52 (67%) 

Sällan 15 (19%) 

Nej, inte alls                        1 (1%) 

Totalt   78 (100%) 
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När det gäller deras inställning till läsning av skönlitteratur i undervisningen, samt om det ska 

vara mer av det, har majoriteten av eleverna en negativ inställning (se tabell 9 och 10). Sex av 

tio elever (62%) tycker inte om att läsa skönlitteratur på lektionerna, varav en av tio (13%) 

svarar att de absolut inte tycker om det. Av de fyra av tio elever (38%) som är positivt 

inställda, visar det sig endast vara 7% som tycker om det mycket. Vad gäller ifall läsandet av 

skönlitteratur bör utökas i undervisningen, svarar majoriteten av eleverna (58%)  att de inte 

samtycker. 5% av eleverna håller bestämt med om att läsningen bör utökas och 37% tycker att 

det ska ökas lite grann. Intressant är, att bland de elever som är negativt inställda till läsning 

av skönlitteratur i allmänhet, finns det således elever som ställer sig positiva till användandet 

av skönlitteratur i undervisningen och tycker att det bör ske oftare (jämför tabell 1 och 10).  

Tabell 9. Elevers åsikter om att läsa skönlitteratur i undervisningen. 

Tycker du om att läsa böcker på svensklektionerna? Antal elever 

Ja, mycket 6 (7%) 

Ja, ganska 24 (31%) 

Nej, inte direkt 38 (49%) 

Nej, inte alls                      10 (13%) 

Totalt   78 (100%) 

 

Tabell 10. Elevers syn på mängden skönlitteratur i undervisningen.  

Tycker du att det ska vara mer läsning av böcker på svensklektionerna? Antal elever 

Ja, absolut 4 (5%) 

Ja, lite grann 29 (37%) 

Nej, inte alls 45 (58%) 

Totalt   78 (100%) 

 

Det är tydligt att många elever inte känner att de får inspiration till att läsa på fritiden när de 

arbetar med skönlitteratur i undervisningen (se tabell 11), då en stor majoritet av eleverna 

(65%) svarar att de inte upplever detta. Av de elever som känner sig inspirerade till läsning 

från undervisningen, svarar de flesta (25 elever) att de upplever det lite grann och endast 2 

elever svarar att de upplever det mycket.  

Tabell 11.  Elevers uppfattning om skolan som inspirationskälla till läsning av skönlitteratur på fritiden. 

Blir du inspirerad (sugen på) att läsa även på fritiden, när ni läser böcker och arbetar med 
dem på olika sätt på lektionerna? 

Antal elever 

Ja, mycket 2 (3%) 

Ja, lite grann 25 (32%) 

Nej, inte alls 51 (65%) 

Totalt   78 (100%) 
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4.2 Resultatet från lärarnas enkätundersökning 

4.2.1 Lärarnas arbetssätt och deras uppfattning om elevers attityder 

På frågan om hur lärarna arbetar med skönlitteratur i sin undervisning svarar de helt fritt, dvs. 

det är en öppen fråga utan svarsalternativ att välja emellan. Som framgår i tabell 12, visar det 

sig att Samtal/diskussioner är det mest populära arbetssättet bland lärarna. Förvånande nog är 

det dock endast 17 lärare som nämner denna metod. Andra vanligt förekommande arbetssätt, 

som omnämnts av i stort sett lika många lärare, är läsning av Gemensam bok (12 lärare), 

Valfri enskild bok (11 lärare) och Högläsning (11 lärare). 8 lärare nämner att de arbetar med 

läsning av Noveller/korta textutdrag av olika slag. Mindre frekvent omnämnda arbetsmetoder 

är Bokval inom olika teman och Redovisningar, vilka endast nämns av 5 lärare vardera. Några 

lärare beskriver även andra arbetssätt, utöver de ovan nämnda. 3 av dem svarar att de arbetar 

med litteraturhistoria och läsning i utdrag av olika klassiker, och 2 av dem nämner specifikt 

att de arbetar med läsförståelseuppgifter. En lärare svarar att hon arbetar mycket med 

begreppen ”innan, under, efter” när de läser skönlitteratur, dvs. förberedelse av text innan 

läsning, arbete med den under läsningens gång och arbete med den efteråt. 

Tabell 12. Lärares åsikter om hur de använder skönlitteratur i undervisningen. 

På vilket sätt arbetar du med skönlitteratur i din svenskundervisning? Antal omnämnanden 

Gemensam bok 12 

Valfri enskild bok 11 

Samtal/diskussioner 17 

Högläsning 11 

Bokval inom olika teman 5 

Noveller/korta textutdrag av olika slag 8 

Redovisningar 5 

Annat 6 

 

Det är tydligt att lärarna känner av att det finns olust till läsning bland elever och likaså en 

försämring i intresset för skönlitteratur (se tabell 13 och 14a). Majoriteten av lärarna (62%) 

svarar att de upplever ett motstånd till läsning av skönlitteratur hos elever. 15 lärare upplever 

det en del och 3 lärare svarar att de upplever det mycket. Av de 11 lärare som inte tycker att 

det finns ett motstånd hos eleverna, är det endast 3 lärare som starkt poängterar detta och 

svarar Nej, inte alls. När det gäller elevers intresse för läsning anser så många som sju av tio 

lärare att intresset har minskat, där majoriteten av dem (55%) tycker att minskningen har skett 
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en del. Av de 9 lärare som inte samtycker till minskningen, är det ingen som motsätter sig det 

starkt, utan samtliga av dem väljer svarsalternativet Nej, inte direkt.   

Tabell 13. Lärares syn på elevers inställning till skönlitteratur.  

Upplever du att det finns ett motstånd till läsning av skönlitteratur hos eleverna? Antal lärare 

Ja, mycket   3 (10%) 

Ja, en del 15 (52%) 

Nej, inte direkt   8 (28%) 

Nej, inte alls                        3 (10%) 

Totalt   29 (100%) 

 

Tabell 14a. Lärares syn på elevers intresse för läsning av skönlitteratur. 

Tycker du att intresset till läsning av skönlitteratur har minskat hos eleverna? Antal lärare 

Ja, mycket   4 (14%) 

Ja, en del 16 (55%) 

Nej, inte direkt   9 (31%) 

Nej, inte alls                        0 (0%) 

Totalt   29 (100%) 

 

Lärarna som anser att intresset till läsning av skönlitteratur har minskat bland elever, svarar 

även på frågan om vad de tror att det kan bero på. Då detta är en öppen fråga, svarar lärarna 

fritt. Som visas i tabell 14b, är det mest förekommande svaret hos dessa 20 lärare att elever 

tycker läsning av skönlitteratur Går i ett för långsamt tempo. Detta nämns av 8 lärare. Även 

att skönlitteratur står i Konkurrens med sociala medier, datorspel och mobilspel är ett annat 

vanligt förekommande svar (7 lärare). 5 lärare menar att elever Saknar uthålligheten som 

krävs vid skönlitterär läsning. Den här orsaken är något som även lyfts fram av de deltagande 

lärarna i Olin-Schellers undersökning.
66

 Andra förklaringar är att elever Är ovana att läsa och 

Vana vid snabb, kort input från sociala medier, vilka nämns av 4 lärare vardera. 4 lärare 

uppger även andra anledningar till minskningen av skönlitterärt intresse än ovan redovisade. 2 

lärare menar att elever har svårt att skapa egna inre bilder, vilket krävs vid läsning. Att de är 

så vana vid att få det ”serverat” i andra sammanhang. En lärare menar att de inte får med sig 

läsintresset hemifrån på samma sätt idag och en lärare anser att mobil- och datorspråk har 

försämrat ordförståelsen, vilket gör att elever har svårare att förstå vad de läser. 
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Tabell 14b. Lärares åsikter om varför intresset för läsning hos eleverna har minskat. 

Om du tycker att intresset för läsning har minskat hos eleverna, vad tror du det beror på?  Antal omnämnanden* 

Vana vid snabb, kort input från sociala medier 4 

Saknar uthålligheten 5 

Är ovana att läsa 4 

Går i ett för långsamt tempo 8 

Konkurrens med sociala medier, datorspel och mobilspel 7 

Annat 4 

*Av de lärare som svarat ja på fråga 3a i enkäten, se tabell 14a. (n=20) 

Det är tydligt att lärarna tycker att det har skett en förändring av elevers förmåga i 

läsförståelse (se tabell 15). En stor majoritet av lärarna (73%) upplever att elevers 

läsförståelse har försämrats. 17 lärare anser att läsförståelsen har försämrats en del och 4 

lärare anser att den har försämrats mycket. Av de 8 lärare som inte upplever någon försämring, 

väljer samtliga svarsalternativet Nej, inte direkt.   

Tabell 15. Lärares syn på elevers läsförståelse. 

Upplever du att elevernas läsförståelse har försämrats? Antal lärare 

Ja, mycket   4 (14%) 

Ja, en del 17 (59%) 

Nej, inte direkt   8 (27%) 

Nej, inte alls                        0 (0%) 

Totalt   29 (100%) 

 

4.2.2 Lärarnas arbetssätt och deras syn på skönlitteratur i undervisningen 

En mycket stor majoritet av lärarna (97%) tror att skönlitteraturen i svenskunderviningen kan 

öka elevers intresse till läsning. 17 lärare svarar att den kan öka intresset mycket och 11 lärare 

svarar att den kan öka intresset en del. Intressant nog, är det således en av lärarna som inte 

tror att den skönlitterära undervisningen kan ha en positiv inverkan på läsintresset (se tabell 

16).  

Tabell 16. Lärares åsikter om skönlitteraturens betydelse i undervisningen. 

Tror du att skönlitteratur i svenskundervisningen kan öka elevers intresse till läsning? Antal lärare 

Ja, mycket 17 (59%) 

Ja, en del 11 (38%) 

Nej, inte direkt 1 (3%) 

Nej, inte alls                        0 (0%) 

Totalt   29 (100%) 
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På frågan om vilka arbetssätt lärarna använder sig av för att försöka öka motivationen och 

intresset till läsning hos elever, svarar lärarna återigen fritt eftersom det är en öppen fråga. 

Som framgår i tabell 17, visar sig Högläsning vara det mest populära arbetssättet, då det 

nämns av 13 lärare. Andra vanligt förekommande arbetsmetoder är att Samtala kring det lästa 

– reflektera och att Använda texter som kan väcka intresse, som omnämns av 10 lärare 

vardera. Flera lärare (9) svarar att de försöker öka läsintresset hos elever genom att Tala 

mycket om läsning och dess fördelar och 5 lärare svarar att de arbetar med att Variera valet av 

texter. Andra arbetssätt som omnämns, av 4 lärare vardera, är Läsa korta utdrag ur texter och 

Genom samtal knyta litteraturen till elevers egna erfarenheter. 4 lärare beskriver även andra 

metoder än de som presenteras ovan. 2 lärare svarar att de underlättar läsningen genom att låta 

elever lyssna på vissa avsnitt med hjälp av ljudbok och en lärare nämner att hon försöker hitta 

texter som överraskar, som inte motsvarar elevers förväntningar. En lärare svarar att hon 

berättar om skönlitterära texter men utesluter slutet och har också med sig egna böcker till 

klassrummet, då hon anser det viktigt att ”låta elever se böcker”.       

Tabell 17. Lärares åsikter om hur de arbetar för att öka läsmotivation och läsintresse hos elever.  

Hur arbetar du för att försöka öka motivationen och intresset till läsning hos eleverna? 
Vilka metoder/arbetssätt använder du dig av? 

Antal omnämnanden 

Högläsning 13 

Samtala kring det lästa – reflektera 10 

Läsa korta utdrag ur texter 4 

Variera valet av texter 5 

Tala mycket om läsning och dess fördelar 9 

Använda texter som kan väcka intresse 10 

Genom samtal knyta litteraturen till elevers egna erfarenheter 4 

Annat 4 

 

Som kan utläsas i tabell 18, upplever hela nio av tio lärare att det sker en positiv förändring i 

elevers attityd till läsning efter att de har arbetat med skönlitteratur i undervisningen under en 

tid. Majoriteten av dessa lärare (69%) svarar att de upplever det en del och 24% av dem säger 

sig uppleva det mycket. Det är alltså 2 lärare som svarar att de inte upplever någon positiv 

förändring. Att den ena av dem ger detta svar är föga förvånande, då det också är den lärare 

som svarar att hon inte tror att skönlitteratur i undervisningen kan öka elevers intresse till 

läsning (se tabell 16). 
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Tabell 18. Lärares uppfattning om hur skönlitteratur i undervisningen kan påverka elevers attityder. 

Upplever du att det sker en positiv förändring i elevers attityder till läsning, efter att ni har 
arbetat med skönlittertur ett tag? 

Antal lärare 

Ja, mycket   7 (24%) 

Ja, en del 20 (69%) 

Nej, inte direkt 2 (7%) 

Nej, inte alls                        0 (0%) 

Totalt   29 (100%) 

Det är även mycket tydligt att lärarna är måna om att få elever att läsa skönlitteratur på 

fritiden (se tabell 19). Samtliga lärare svarar att de uppmuntrar elever till läsning av 

skönlitteratur på fritiden och så många som åtta av tio lärare svarar dessutom att de gör det 

ofta. Resultatet är inte särskilt förvånande, då många av lärarna säger sig uppleva en ökning 

av elevers ointresse för läsning.  

Tabell 19. Lärares syn på vikten av att läsa skönlitteratur. 

Uppmuntrar du eleverna till att läsa skönlitteratur även på fritiden? Antal lärare 

Ja, ofta                      23 (79%) 

Ja, ibland   6 (21%) 

Sällan 0 (0%) 

Aldrig                        0 (0%) 

Totalt   29 (100%) 

 

5. Diskussion 

Undersökningen visar att majoriteten av eleverna är negativt inställda till läsning av 

skönlitteratur. Dock ser många elever vikten av att läsa, men inte i den grad att de lägger ett 

värde i att själva läsa. 72% av eleverna svarar att de tycker det är viktigt att läsa skönlitteratur. 

Intressant att notera är, att det samtidigt är just 72% av eleverna som svarar att de aldrig läser 

på fritiden. Detta skulle kunna tyda på att eleverna svarar att det är viktigt att läsa för att de 

helt enkelt tänker att de ska tycka så. Å andra sidan är det naturligtvis fullt möjligt att ha 

åsikter om någonting utan att för den skull själv handla därefter. Att det finns elever som 

aldrig läser på fritiden har även framkommit i tidigare forskning, men troligen är det än 

vanligare bland elever idag än när Lärarnas Riksförbund utförde sin undersökning år 2005.
67

 

Min undersökning är givetvis i betydligt mindre skala, men den visar ändå på att elevers 
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ointresse för att läsa skönlitteratur på fritiden håller i sig och dessutom sannolikt tenderar att 

öka. 

 

Majoriteten av eleverna har även en negativ inställning till läsning av skönlitteratur på 

lektioner och vill inte att det ska utökas. Det faktum att det dock finns elever som inte tycker 

om läsning av skönlitteratur, men svarar att de vill ha mer av det på lektionerna, kan tyckas 

underligt. Troligen speglar detta mer elevers syn på svensklektioner i allmänhet, snarare än 

deras intresse för läsning. Elever kan ogilla att läsa, men i förhållande till vad som annars görs 

på svensklektioner ses läsning som ett bättre alternativ. Det skulle också kunna vara så att 

elever föredrar läsning av skönlitteratur på lektionstid för att de upplever det lättare att 

koncentrera sig där, än på fritiden. I miljön utanför klassrummet utmanas koncentrationen av 

så mycket annat, såsom att konstant avbryta sig för att hålla sig uppdaterad om vad som sker 

på sociala medier. Läsningen blir mer splittrad, vilket gör det svårare att få en helhet och då 

också hålla intresset för texten vid liv. Klassrummet kan ge eleverna möjligheten att komma 

till ro i sin läsning.  

 

När eleverna svarar på i vilken omfattning de har läsning av skönlitteratur i undervisningen, 

skiftar naturligtvis svaren beroende på vilken klass och skola eleven går i, men också på 

vilken lärare eleven har. Då styrdokumenten inte specifikt anger vad eller hur mycket som ska 

läsas, styrs det av den enskilde läraren. Dennes eget intresse kan säkerligen påverka. En lärare 

med stort litteraturintresse kan nog omedvetet vara mer benägen att lägga mer tid och fokus 

på litteraturundervisning i svenskämnet än sina kollegor. Men svaren kan troligen också skifta 

beroende på elevens eget intresse för läsning. Svarsalternativen ofta, ibland och sällan styrs 

mycket av hur eleven själv ser på innebörden av dessa ord, vilket också står i relation till 

känslor. En elev som ogillar, eller kanske rent av avskyr att läsa och tycker det är jobbigt, 

upplever säkerligen de gånger läsning står på agendan som mer frekvent, än den elev som är 

intresserad av skönlitteratur. Det är alltså inte otänkbart att elever från en och samma klass 

kan ge tämligen olika svar. 

 

Jenner menar att det är viktigt att målen känns meningsfulla för eleverna.
68

 Detta kan 

definitivt vara en svårighet för läraren om eleven inte ens ser idén med att läsa skönlitteratur 

överhuvudtaget. I undersökningen är det 28% av eleverna som inte tycker det är viktigt att 
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läsa skönlitteratur, där 10 elever menar att det är helt onödigt och att det inte behövs alls. Att 

få dessa elever att uppleva olika mål i läsningen som meningsfulla kan nog vara en rejäl 

utmaning. Här krävs det med största sannolikhet yttre motivation först och förmodligen är 

upplevelse av framgång en nödvändighet för att lust till läsning ska uppstå. Hålls sedan 

läslusten vid liv kan inre motivation utvecklas.  

 

Fröjd menar att användningen av medier minskar elevers tidsutrymme för läsning på 

fritiden.
69

 Detta är något som kan avspeglas i undersökningens resultat, då flera av de icke-

läsande eleverna svarar att de ”inte har tid” på frågan om varför de inte läser skönlitteratur på 

fritiden. Även lärarna i undersökningen lyfter fram just konkurrensen med sociala medier som 

orsak till det minskande läsintresset hos elever, vilket också blir tydligt då nästan hälften av 

eleverna (40%) väljer datorspel före läsning av skönlitteratur när det gäller möte av fiktiv 

värld på fritiden. Naturligtvis är det till stor del en prioriteringsfråga hos eleverna. Deras vana 

vid lättillgängligt informationsflöde och snabb underhållning gör sannolikt att läsning av 

skönlitteratur upplevs som en ansträngning snarare än avkoppling. Eleverna måste själva 

skapa en inre fiktiv värld och den mentala aktivitet som behövs, vilket Svedner
70

 lyfter fram, 

förknippar säkerligen många elever mer med skolarbete än fritidsaktivitet. Skönlitteraturen 

har uppenbarligen inte en lika stor betydelse hos dagens elever, den har inte en naturlig plats i 

deras tillvaro. Detta blir extra tydligt när en elev väljer att förklara varför han inte tycker det 

är viktigt att läsa skönlitteratur med orden ”man använder inte böcker som tonåring.” Det blir 

även tydligt genom lärarnas svar. Det faktum att en lärare understryker vikten av att elever får 

se böcker och därför tar med sig sina egna till klassrummet, belyser i högsta grad 

skönlitteraturens frånvaro bland elever.  

 

Resultatet visar att så många som sex av tio elever inte känner sig inspirerade genom 

undervisningen, till att läsa skönlitteratur på fritiden. Det är mycket intressant att se att lärarna 

däremot ställer sig positiva. En så stor majoritet som 97% av dem tror att skönlitteratur i 

undervisningen kan öka elevers läsintresse och 93% av lärarna upplever en positiv förändring 

i attityden hos elever, när de arbetat med skönlitteratur under en tid. Att elevernas och lärarnas 

svar skiljer sig så tydligt åt, kan te sig märkligt och väcker funderingar. Det som delvis skulle 

kunna vara en förklaring till skillnaden, är att elevernas svar är direkt inriktat på fritid. 

Lärarnas däremot handlar om ökning av läsintresset generellt sett, vilket inkluderar både 
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lektionstid och fritid, och kanske grundar sig lärarnas svar mycket på vad som sker på 

lektionstid. Å andra sidan känner lärare ofta sina elever väl och många av dem får säkert en 

uppfattning om huruvida det sker en förändring i en elevs läsintresse och ifall eleven börjar 

läsa mer på fritiden. Framförallt om intresset hos eleven varit litet eller obefintligt tidigare. 

Möjligen skulle skillnaden också kunna bero på att elever kanske tänker mer konkret och 

kortsiktigt kring svaret på frågan, medan lärarna kan se en förändring på ett mer långsiktigt 

plan. En förändring som, om den går i långsam takt, nog är svår att upptäcka för eleven själv.  

 

Att lärare kan uppleva en positiv attitydförändring till läsningen hos elever, kan säkerligen 

vara en drivkraft till att försöka få elever att läsa på fritiden. Dels för att eleverna ska 

bibehålla den nya synen på skönlitteraturen, men också för att ge dem möjligheten att 

utveckla den ytterligare. Men högst sannolikt påverkar också vetskapen om skönlitteraturens 

betydelse för språkutvecklingen och det faktum att elevers sjunkande intresse och motstånd 

till läsning är tydlig för många av lärarna. Majoriteten av lärarna svarar att de upplever ett 

motstånd hos eleverna till att läsa skönlitteratur, vilket också stämmer bra överens med 

resultatet från elevernas enkät, då en stor majoritet av dem svarar att de inte tycker om att läsa 

och inte heller vill ägna sig åt detta på fritiden. Att resultatet också visar att en stor majoritet 

av lärarna anser att elevers läsförståelse har minskat är tänkvärt. Det är således inte bara 

PISA-undersökningar i sig som visar på elevers försämring i läsförståelse. Även lärare själva 

upplever denna företeelse i sin undervisning.  

 

När lärarna svarar på frågan om på vilket sätt de använder sig av skönlitteratur i 

undervisningen, är Samtal/diskussioner den populäraste arbetsmetoden. Det är dock så många 

som 12 av de 29 deltagande lärarna som inte nämner detta arbetssätt, vilket är mycket 

överraskande. Troligen är det så att dessa lärare tycker arbetssättet har en sådan självklar plats 

i undervisningen att de därav inte ens nämner det i sin beskrivning av arbetsmetoder, utan 

väljer att fokusera på andra delar. Högst sannolikt är svarsfrekvensen högre än visat på denna 

arbetsmetod.  Resultatet visar också att det är i stort sett jämnt mellan arbetssätten Gemensam 

bok och Valfri bok. Men då även Högläsning är en populär arbetsmetod skulle resultatet 

kunna tolkas som att lärarna ser fler fördelar med arbete av gemensam bok vid läsning, 

jämfört med att eleverna läser självvald bok, då högläsning i själva verket innebär arbete med 
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gemensam text. Eftersom Samtal/diskussioner också nämns flest gånger tyder det på att 

lärarna ser litteratursamtalen som värdefulla, vilket är något som Molloy understryker.
71

   

 

Det faktum att många lärare använder metoden Högläsning för att försöka öka 

läsmotivationen hos elever är föga förvånande, då det är ett sätt att kunna skapa intresse även 

hos lässvaga elever. Att få något läst för sig kan skapa både inlevelse och spänning, vilket 

många gånger går förlorat hos lässvaga elever om de måste lägga all sin energi på att fokusera 

på själva läsningen och att ta sig igenom texten. Flera lärare svarar att de försöker öka 

läsmotivationen genom att Använda texter som kan väcka intresse. Det visar på vilken 

betydelse själva texten har. Det är säkerligen en svår balansgång för läraren att få till en 

spänning mellan repertoarerna, vilket enligt McCormick ger störst potential till lärande.
72

 Å 

ena sidan ska texten utmana elevernas litterära repertoarer, samtidigt som att deras och textens 

repertoarer inte får vara för olika då det leder till en icke-matchning
73

, vilket i sin tur kan leda 

till att eleverna avvisar texten helt. Läraren ska också med en och samma text lyckas fånga 

upp icke läsglada elever och samtidigt även stimulera lässkickliga elever med inre 

läsmotivation. Det vilar således ett stort ansvar på läraren vid val av text.     

   

Rosenblatt menar att efferent läsning av skönlitteratur ofta får utgöra en stor del i 

undervisningen.
74

 Risken med ett för stort fokus på efferent läsning, om än omedvetet från 

lärarnas sida, blir att elevernas upplevelse av estetisk läsning minskar och kanske rent av 

uteblir. Får eleverna inte chansen till den typen av upplevelse kommer säkerligen inte deras 

intresse för läsning av skönlitteratur att öka. Svaga läsare behöver troligen också det ”driv” 

som spänning i en bok kan skapa, för att orka med den ansträngning det är för dem att läsa. 

Upplevelse av estetisk läsning är sannolikt a och o som första steg, för att skapa och öka 

elevers läsintresse.  

 

I undersökningens resultat framkommer det tydligt att elevernas och lärarnas syn på 

skönlitteratur skiljer sig drastiskt åt. Kontrasten är stor mellan elevernas negativa inställning 

till skönlitteraturen och lärarnas positiva syn på användningen av den i undervisningen, och 

dess effekt. Men det faktum att eleverna ändå tycker det är viktigt att läsa ger en förhoppning 
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om att läsintressets nedåtgående spiral och elevernas negativa attityder kan gå att bryta, och 

kanske är det just lärarnas positiva inställning som kan skapa förändring.  
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Bilaga 1 - Elevenkäten 

 

Elevers syn på läsning av skönlitteratur och skönlitteratur i undervisningen 

Den här enkätundersökningen handlar om dina åsikter kring läsning av skönlitteratur och 

skönlitteratur i undervisningen. Ditt deltagande är frivilligt och du kommer att få vara helt 

anonym, dvs. jag kommer inte få reda på vem som har svarat vad. Dina svar kommer att ge 

mig viktig information till mitt examensarbete, som handlar om elevers läslust.  

 

I några av frågorna nämns orden böcker och fritid.  

Med böcker menas skönlitteratur, dvs. berättelser.   

Med fritid menas er lediga tid, dvs. tid då ni inte är på lektioner eller gör läxor. 

 

 

 

Jag är tjej____    kille_____ 

 

 

Nedan följer ett antal frågor. Ringa in det svarsalternativ du tycker passar bäst in på dig. 

Försök svara med hela meningar på fråga 2b. 

 

1. Tycker du om att läsa böcker? 

Ja, mycket Ja, ganska             Nej, inte direkt          Nej, inte alls 

 

 2a. Tycker du det är viktigt att läsa böcker? 

Ja, absolut Ja, ganska             Nej, inte direkt                Nej, inte alls 

 

2b. Varför tycker du det är viktigt att läsa böcker? / Varför tycker du inte att det är viktigt     

att läsa böcker? Försök svara med hela meningar. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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3.  Om du ska läsa på fritiden, vad läser du helst? 

     Böcker              Tidningar              Serietidningar              Bloggar & hemsidor 

 

4. Vad gör du helst på fritiden?     

     Läser böcker                    Tittar på tv/film                    Spelar datorspel  

 

5.  Läser du böcker på fritiden?  

           Ja                    Nej 

 

6.  Hur ofta läser du böcker på fritiden? 

Varje dag  3-4ggr i månaden 

Varannan dag 1 gång i månaden 

1 gång i veckan Aldrig, jag läser inte böcker på fritiden 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Om du läser böcker på fritiden, svara endast i ruta A. Om du inte läser böcker på fritiden, 

svara endast i ruta B.  

7.  Varför läser du böcker? / Varför läser du inte böcker?  På just den här frågan går det bra 

att ringa in mer än ett alternativ, om du tycker fler passar in på dig. Kom ihåg att du ska svara i 

antingen ruta A eller ruta B. 

       Ruta A   Ruta B 

Varför läser du böcker? 

Det är roligt 

Det är intressant 

Det är spännande 

För att utveckla språket 

För att öva på min läsförmåga 

Annat__________________________ 

 

Varför läser du inte böcker? 

Det är tråkigt 

Det är jobbigt att läsa 

Det är svårt att koncentrera sig 

Det ger inget – det tar bara tid  

Annat___________________________ 
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8.  Läser ni böcker på svensklektioner? 

     Ja, ofta  Ja, ibland  Sällan          Nej, inte alls 

 

9.  Tycker du om att läsa böcker på svensklektionerna? 

     Ja, mycket  Ja, ganska                   Nej, inte direkt          Nej, inte alls 

 

10. Tycker du att det ska vara mer läsning av böcker på svensklektionerna? 

       

      Ja, absolut           Ja, lite grann              Nej, inte alls 

 

11. Blir du inspirerad (sugen på) att läsa även på fritiden, när ni läser böcker och arbetar     

      med dem på olika sätt på lektionerna? 

      Ja, mycket            Ja, lite grann              Nej, inte alls 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 – Lärarenkäten 

 

Skönlitteratur i undervisningen – årskurs 9 

Den här enkätundersökningen handlar om undervisningen av skönlitteratur, och svensklärares 

syn på elevers attityd till läsning och skönlitteratur i undervisningen. Genom att fylla i 

enkäten kommer du att ge mig viktig information till mitt examensarbete, som handlar om 

elevers läslust. 

Observera att det är elever i årskurs 9 frågorna handlar om.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

☐Kvinna             ☐Man 

 Antal verksamma år i yrket: Klicka här för att ange text.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. På vilket sätt arbetar du med skönlitteratur i din svenskundervisning? (Beskriv kortfattat)  

Svar: Klicka här för att ange text.  

 

 

 

2. Upplever du att det finns ett motstånd till läsning av skönlitteratur hos eleverna? 

     ☐Ja, mycket        ☐Ja, en del         ☐Nej, inte direkt           ☐Nej, inte alls 

 

3a. Tycker du att intresset till läsning av skönlitteratur har minskat hos eleverna? 

      ☐Ja, mycket        ☐Ja, en del         ☐Nej, inte direkt          ☐Nej, inte alls  

 

3b. Om ja, vad tror du det beror på? 

Svar: Klicka här för att ange text. 

 

 

 

4. Upplever du att elevernas läsförståelse har försämrats? 

    ☐Ja, mycket          ☐Ja, en del   ☐Nej, inte direkt ☐Nej, inte alls 
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5. Tror du att skönlitteraturen i svenskundervisningen kan öka elevers intresse till läsning? 

    ☐Ja, mycket          ☐Ja, en del    ☐Nej, inte direkt ☐Nej, inte alls 

 

 

6. Hur arbetar du för att försöka öka motivationen och intresset till läsning hos eleverna?  

    Vilka metoder/arbetssätt använder du dig av? 

Svar: Klicka här för att ange text.    

 

 

 

 

7. Upplever du att det sker en positiv förändring i elevers attityder till läsning, efter att ni har   

    arbetat med skönlitteratur ett tag? 

     ☐Ja, mycket          ☐Ja, en del     ☐Nej, inte direkt       ☐Nej, inte alls 

 

8. Uppmuntrar du eleverna till att läsa skönlitteratur även på fritiden? 

     ☐Ja, ofta               ☐Ja, ibland      ☐Sällan            ☐Aldrig 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

 

 


