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Abstract 

This study examines students’ thoughts on the purpose of reading fiction in the Swedish 

upper-secondary school within the subject Swedish. This is then compared to the 

curriculum for the part of the subject concerning literature. Interviews were conducted 

with groups of students at one Swedish school with students enrolled at various 

theoretical programs. The study found that the students mostly focused on abilities not 

specifically tied to fiction, but rather general abilities concerning reading and language 

such as vocabulary and speed of reading in the general sense. The students were also 

found to have some idea of the existence of a literary canon, even though such a canon 

does not exist within the curriculum. 

Keywords: Literature, reading, upper-secondary school, subject of Swedish. 

Sammanfattning 

Den här uppsatsen undersöker elevers uppfattningar om syftet med att läsa skönlitteratur 

i ämnet Svenska på gymnasieskolan. Detta jämförs sedan med läroplanen GY11:s 

motivering till litteraturundervisningen inom Svenskämnet. Gruppintervjuer utfördes 

med elever från en skola i Sverige som läste olika studieförberedande 

gymnasieprogram. Studien fann att eleverna mest verkade lägga fokus på färdigheter 

som inte är direkt kopplade till läsning av skönlitteratur utan mer kring färdigheter som 

är rent generella kring läsning och språket så som ordförråd och läshastighet i största 

allmänhet. Eleverna verkade ha någon form av uppfattning om existensen av en 

litteraturkanon, även om en sådan inte existerar i läroplanen. 

Nyckelord: Skönlitteratur, läsning, gymnasieskolan, svenskämnet.
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1. Inledning 

Litteraturen spelar en viktig roll i våra liv, ofta utan vår vetskap. Den ger oss 

förutsättningar att utforska både oss själva och andra, att definiera och 

omdefiniera vilka vi är, vilka vi skulle kunna bli och hur världen skulle kunna se 

ut. – Judith A. Langer.1 

Varför läser vi skönlitteratur? Meningen med att läsa litteratur har debatterats genom 

historien och debatten i sig är för utdragen för att kunna ges en rättvisande överblick 

här. Vissa skönlitterära verk har förbjudits och gömts undan, andra har lyfts fram till att 

bli obligatorisk läsning i skolan. Något egentligt slutgiltigt svar på varför vi läser 

skönlitteratur finns inte. Citatet av Judith A. Langer här ovan, förutom att vara 

inspirerande ord för vilken svensklärare eller litteraturvetare som helst, är ett exempel 

på ett försök att fastslå något av litteraturens nytta och positiva effekt.  

När det gäller undervisningen i den svenska skolan innehåller Skolverkets ämnesplan 

för ämnet Svenska i den aktuella läroplanen GY11 formuleringar och motiveringar dels 

när det gäller vad det är meningen att eleverna ska få med sig i kurserna, dels vilka mål 

de ska uppnå. Det är dessa min uppsats kommer att behandla – från elevernas sida. Jag 

är intresserad av hur eleverna uppfattar litteraturundervisningen i skolan. Detta därför 

att jag tror att det finns en stor skillnad mellan hur en högskoleutbildad lärare ser på 

skönlitteratur och hur en gymnasieelev gör det. En insikt i elevernas bild av 

skönlitteraturen skulle vara mycket välkommet i mitt yrke. 

Innan vi går in mer specifikt på vad exakt denna uppsats har för syfte, låt oss ta en titt 

på vad den aktuella läroplanen säger om skönlitteraturen. Under rubriken ”Ämnets 

syfte” i GY11 återfinns följande formulering om litteraturämnet för kurserna inom 

ämnet Svenska på gymnasieskolan:  

Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det 

allmänmänskliga i tid och rum. Undervisningen ska också leda till att eleverna 

utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film 

och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors 

erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana 

eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv.2 

                                                           
1 Judith A. Langer. Litterära föreställningsvärldar. Göteborg: Daidalos, 2005. s.17. 
2 Skolverket, GY11 – Ämne Svenska. <https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sve#anchor2> (Hämtad 2017-04-08). 



5 
 

Kommentarmaterialet från Skolverket anger uttryckligen att urvalet av litteratur inte ska 

vara reglerat.3 Med andra ord, läroplanen har ingen kanon eller gemensam lista av verk 

som ska ingå i kurserna. En kanon är enkelt förklarat ungefär en norm för verk som man 

kollektivt anser alla ska tillägna sig och föra vidare.4 Denna kan vara en fastslagen lista 

på verk eller en lite mer löst sammanhållen skara av verk som de förekommer i 

praktiken. Detta är ett tydligt ställningstagande från Skolverkets sida att det från deras 

sida inte är meningen att fokus ska ligga på kunskap om särskilda verk. Snarare handlar 

det istället om förmågor som är kopplade till läsandet i sig.  

Så långt är detta relativt klart och oproblematiskt, om än inte självklart. En lärare kan 

enligt Skolverket själv välja ut verk efter eget tycke så länge de uppfyller kraven i 

läroplanen. Men låt oss gå tillbaka till den där inledande frågan, varför läser vi? Den 

frågan har intresserat mig länge, och speciellt i relation till hur eleverna uppfattar 

undervisningen i skolan. Det är en sak att jag som lärare har koll på mitt uppdrag, en 

helt annan om eleverna uppfattar vad det är tänkt att de ska få med sig genom 

undervisningen. Det är denna problematik jag har valt att fokusera på i den här studien. 

1.1. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att ta reda på vad gymnasieelever själva tror om meningen 

med litteraturläsningen i skolan. Detta för att sedan jämföra med vad Skolverket 

formulerat kring frågan i GY11, den för närvarande aktuella läroplanen för 

gymnasieskolan sedan höstterminen 2011. Mina frågeställningar lyder följande: 

• Vad tror gymnasieelever att läsning av skönlitteratur är bra för i allmänhet? 

• Vad tror gymnasieelever de ska få ut av att läsa skönlitteratur i skolan? 

• Hur ser elevernas uppfattning om en eventuell litteraturkanon ut? 

1.2. Metod 

Med utgångspunkt i skolans styrdokument kommer jag att göra kvalitativa 

gruppintervjuer med gymnasieelever. Detta för att undersöka deras uppfattningar om 

                                                           
3 Skolverket, ”Om ämnet Svenska”. <https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.261641!/SVE-
Kommentarer.pdf> (Hämtad 2017-04-08). s.1. 
4 Staffan Bergsten och Lars Elleström. Litteraturhistoriens grundbegrepp. Lund: Studentlitteratur, 2004. 
2:a uppl. s. 31–47. 
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meningen med att läsa skönlitteratur, och på så vis kunna göra jämförelser med 

styrdokumenten. Jämförelsens fokus kommer att ligga på om uppfattningarna stämmer 

överens eller om det finns en diskrepans mellan elever och den aktuella läroplanen i 

frågan. 

Intervjuer är en vanlig metod inom kvalitativ forskning och i detta fall innebär det att 

fokus ligger på individiden och dennes svar som kan vara mer eller mindre utförliga. I 

kvantitativ forskning krävs att svaren är så precisa som möjligt så att de snabbt kan 

bearbetas och tolkas. Intervjumetoden som jag använder mig i den här studien är så 

kallat semistrukturerad intervju som utgångspunkt. Skillnaden mellan detta och en 

strukturerad intervju som är en metod inom den kvantitativa forskningen är att 

deltagarna här själva väljer hur de vill svara och dessutom tillåts svara utförligt. 

Dessutom är ytterligare en viktig skillnad att följdfrågor ibland kan ställas och frågorna 

kan variera även om utgångspunkten är att man håller sig till de ursprungligen 

formulerade frågorna. I slutändan handlar det alltså om ett förhållningssätt där den 

viktiga skillnad i den metod som valts är att individerna ska få komma till tals.5 

Anledningen till att semistrukturerade intervjuer valdes som metod var till följd av mitt 

tydliga fokus med studien som utgångspunkt, samt att omfånget på studien skulle förbli 

hanterligt inom ramarna för ett examensarbete inom Ämneslärarprogrammet. 

För att undvika förvirring eller otydlighet i vad som åsyftas i frågorna har språkbruket 

anpassats och termer som eleverna inte kan förväntas känna till eller ha svårigheterna 

med har bytts ut. Detta har gjorts enligt Brymans råd om att formulera intervjufrågor 

som är begripliga för de deltagande.6 Detta innebär till exempel att begrepp som kanon 

inte förekommer i intervjufrågorna då eleverna inte kan förväntas känna till begreppet. 

Frågorna jag ställde upp för intervjuerna lyder följande: 

1. Läser du böcker på fritiden? 

2. Vad är läsning av böcker och berättelser i skolan bra för? 

3. Vad tror du det är meningen att du ska lära dig av att läsa böcker/litteratur i 

skolan? 

                                                           
5 Alan Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber, 2011. 2:a uppl. s. 412–416. 
6 Bryman 2011, s. 419. 
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4. Är det skillnad på varför vi läser i skolan jämfört med varför människor läser på 

fritiden? 

5. Finns det speciell litteratur (eller böcker) som det är viktigt att lära sig om i 

skolan? (I så fall, vad är speciellt med dessa?) 

Som kan utläsas i transkriptionen av intervjuerna (se bilaga) hölls också ordningen på 

dessa frågor intakt i de faktiska intervjuerna. Något enstaka fall av ytterligare 

förtydligande förekommer då deltagarna efterfrågade sådana och dessa finns givetvis 

med i den aktuella transkriptionen. Den första frågan gällande läsning på fritiden hade 

till syfte att ge en bild av deltagarnas inställning till läsning i allmänhet, och på så vis 

bidra till en djupare förståelse av deras svar i övrigt. De andra frågorna är formulerade 

utifrån mina frågeställningar. Intervjuerna spelades in med deltagarnas medgivande och 

transkriberades efteråt, kort efter att intervjuerna hade genomförts. För säkerhets skull 

gjordes inspelningarna på två enheter samtidigt för att ha en backup och förebygga 

förlust av någon data. Transkriptionen av intervjuerna finns med som bilaga. För 

enkelhetens skull kommer kapitel 2 delas in efter dessa frågor när resultatet av studien 

gås igenom. 

1.2.1. Urval 

Totalt deltog 13 elever i 5 olika grupper i intervjuerna. De gick samtliga antingen i åk1 

(Gruppintervju D) och åk2 (de övriga) och höll då på att läsa kurserna Svenska 1 och 

Svenska 2, respektive. Jag valde att göra kvalitativa intervjuer med färre elever istället 

för att till exempel göra en enkät med större grupper därför att jag var intresserad av 

elevernas egna tankar kring några specifika områden, vilka har specificerats här tidigare 

i uppsatsen. Genom metodvalet ville jag ge dem utrymme för att kunna förmedla dessa. 

Det faktiska urvalet av deltagare i de klasser jag valt att intervjua elever i skedde 

efterhand under dagen av praktiska skäl. Eleverna fick en förfrågan om de ville delta, 

med informationen att det rörde svenskämnet och att allas deltagande var välkommet. 

Detta för att undvika att eleverna skulle känna att jag var ute efter specifika elevers 

deltagande eller specifika svar. Det är givetvis ett avvägande att ge någon form av 

information som möjligtvis skulle kunna påverka vilka som väljer att delta. I detta fall 

ansågs det dock behövligt att påpeka att ett intresse för svenskämnet i sig inte var 
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nödvändigt för att kunna delta. Anledningen till det var för att kunna nå ett tillräckligt 

deltagarantal för att studien skulle kunna genomföras. 

1.2.2. Etiska aspekter 

Med den metod som har valts finns ett antal aspekter kring etik som måste tas hänsyn 

till. De grundläggande kraven på forskning inom humaniora och samhällsvetenskap är 

följande: 

• Informationskravet 

• Samtyckeskravet 

• Konfidentialitetskravet 

• Nyttjandekravet 

Informationskravet innebär att deltagarna ska informeras om vad studien innebär, att 

deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande, och hur 

studien kommer att gå till. Samtyckeskravet innebär att deltagarna ska bestämma över 

sin egen medverkan, eller i frågan om minderåriga, kräva vårdnadshavares 

godkännande. Konfidentialitetskravet har att göra med att personuppgifter ska hanteras 

varsamt och att största möjliga försiktighet ska vidtas för att hindra att någons 

deltagande eller uppgifter röjs. Slutligen innebär nyttjandekravet att uppgifterna som 

samlas in inte får användas i något annat sammanhang än den ursprungliga forskningen. 

En forskare får helt enkelt inte sälja uppgifter till något företag, eller dela med sig av 

materialet till andra forskare för andra ändamål.7 

Alla deltagande informerades om att det var ett helt frivilligt deltagande och att 

deltagandet skulle bli anonymiserat i resultaten. Anonymiseringen skulle också innebära 

att skolan eller orten ej nämndes vid publicering. De informerades också om att 

intervjuerna skulle spelas in för att den anonymiserade transkriptionen av dessa skulle 

finnas med i publiceringen, och fick chansen att avsluta sitt deltagande om detta inte 

kändes bra. Sedan informerades de också om hur inspelningarna skulle hanteras och 

förvaras efter genomförd intervju. Mer specifikt, att inspelningar skulle förvaras på ett 

                                                           
7 Bryman 2011, s. 131f. 
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USB-minne och inte till exempel på någon molntjänst, samt naturligtvis inte förekomma 

vid redovisningen av undersökningen offentligt. 

Eftersom samtliga elever gick på gymnasieskolan och hade fyllt 15 år, och forskningen 

inte berör känsligt material, anses deras samtycke uppfylla kraven för, och vara 

tillräckligt för genomförandet av intervjuerna i enlighet med rådande etiska riktlinjer 

från Vetenskapsrådet.8 

1.2.3. Genomförande 

En lämplig dag för intervjuer bestämdes med respektive ansvarig lärare på skolan där 

intervjuerna hade planerats att äga rum, närmare bestämt den 26 april 2018. Eleverna 

hade informerats på förhand om att intervjuer skulle ske. De hade alltså i god tid fått 

information om att intervjuer skulle ske, men hade inte fått någon förhandsinformation 

om vad det handlade om mer än att det rörde svenskämnet i skolan.  

Intervjuerna genomfördes med lärarnas tillstånd i ett angränsande grupprum under 

lektionstid då klasserna som eleverna ingick i hade eget arbete. Miljön upplevdes som 

lugn och avslappnad. Sammantaget tog intervjuerna mellan 5 och 10 minuter per grupp. 

Förutom informationen i avsnittet ovan kring de etiska aspekterna fick eleverna ingen 

annan förhandsinformation om ämnet innan intervjuerna än att allas deltagande var 

välkommet så länge de själva ville delta.  

1.2.4. Validitet och reliabilitet 

Med avseende på att studien är tänkt att undersöka elevernas personliga individuella 

uppfattningar om skönlitteratur i och utanför skolan, så bör validiteten av detta inte 

anses påverkas av vad som eventuellt kan ha tagits upp i undervisningen under deras 

skolgång. Det vill säga, frågorna har konstruerats på ett sådant sätt att de bör ge 

utrymme och uppmuntran till att uppfattningar som hålls vid sidan av undervisningar 

också kan komma fram. 

Avsaknaden av ansvariga lärares bild av det hela skulle kunna vara en eventuell källa 

till osäkerhet och bristande reliabilitet kring resultatet. Det vill säga, studien säger 

                                                           
8 Vetenskapsrådet. ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning”. 
<http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf> (Hämtad 2018-05-02). s.9. 
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ingenting om vad som har tagits upp och fokuserats på i respektive pågående kurser.  

Andra eventuella skäl till missvisande resultat skulle kunna vara grupptrycket i 

intervjusituationen, men just gruppintervjuer valdes som metod för att fördelarna med 

att kunna föra ett samtal i grupp med fokus på att deltagarna skulle känna sig bekväma 

ansågs väga upp i detta fall. 

Eftersom resultatet inte är menat att ge någon tillförlitlig bild av hur eleverna kan tänkas 

ligga till i förhållande till kunskapskraven eller är knutet till ett specifikt arbetsområde, 

så bör tidpunkten för intervjuerna inte anses påverka reliabiliteten i resultatet nämnvärt. 

Alla deltagande deltog i pågående kurser inom ämnet Svenska på gymnasieskolan och 

resultatet är tänkt att endast ge en inblick i vilka uppfattningar om skönlitteratur som en 

undervisande lärare kan tänkas stöta på hos sina elever. 

1.3. Tidigare forskning 

Kring läsning av skönlitteratur i skolan finns det en hel del tidigare studier på olika 

nivåer, inte minst examensarbeten från lärarprogrammet likt denna. Det är inte möjligt 

att ta med alla dessa i detta avsnitt. En redogörelse för ett urval följer i detta avsnitt. Där 

det har varit svårare att hitta forskning har varit kring elevernas uppfattning om vad de 

tror att skolans syfte med litteraturundervisning är. Studierna verkar fokusera mest på 

antingen elevernas uppfattning om meningen med att läsa skönlitteratur och andra texter 

i allmänhet, eller på motiveringen till litteraturundervisningen från skolans sida.  

Gällande frågor som ”varför läser vi?” kombinerat med skolan finns det bland annat ett 

examensarbete från 2015 av Johanna Johansson med titeln ”Varför läser vi 

skönlitteratur i skolan?”.9 Johansson går igenom hur man använder sig och har använt 

sig av skönlitteratur i skolan i Sverige och hur ämnet litteratur förändrats i 

undervisningen genom åren. Detta är kopplat till detta arbete på så sätt att uppsatsen går 

igenom läroplanens intentioner med undervisningen kring skönlitteratur medans mitt 

syfte är att undersöka hur eleverna uppfattar densamma. Johansson fann att de 

legitimeringar som existerar idag kring skönlitteratur i skolan har blivit alltmer 

komplicerade jämfört med hur det har sett ut historiskt.  

                                                           
9 Johanna Johansson. ”Varför läser vi skönlitteratur i skolan?”. 2015. <http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:825210/FULLTEXT01.pdf> (Hämtad 2018-05-05). 
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Ett examensarbete på lärarprogrammet vid Karlstads Universitet från 2010 med titeln 

”Läsa skönlitteratur - Elevers och lärares åsikter om varför vi ska läsa böcker” av Gerda 

Krisell Molander är också aktuellt att nämna då Molander undersöker elevers och 

lärares uppfattning av att läsa skönlitteratur på högstadiet och jämför denna med 

facklitteraturen och den dåvarande läroplanens, Lpo94:s, motiveringar.10 Molander 

kommer fram till att många elever endast uppfattar utveckling av språket som syftet 

med att läsa skönlitteratur, med vissa undantagsfall.  

Gällande läsning av skönlitteratur i skolan finns det några studier jag har valt att luta 

mig emot. Michael Tengbergs artikel ”Läsarter och lässtrategier i skolans 

litteratursamtal: en pilotstudie” är en av dem.11 Även om studiens huvudfokus ligger på 

litteratursamtalen, så berör det ändå min studie genom att den delvis handlar om elevers 

uppfattningar om texter. Specifikt säger Tengberg såhär om undervisningen kring 

skönlitteratur och hur den ter sig i praktiken:  

Litteraturläsning i skolan som ett sätt att utveckla god smak och språkkänsla 

betraktas i den ämnesdidaktiska forskningen tämligen samstämmigt som 

antedaterad. I undervisningspraktiken förhåller det sig annorlunda. Inte sällan 

ombes elever uppmärksamma skoltexternas språk och stilistiska verkningsmedel, 

som en del i den litterära tillägnelsen, och inte sällan motiveras 

litteraturläsningens plats i skolan med skrivundervisningens behov, d.v.s. 

eleverna antas utveckla sitt eget språk genom mötet med den etablerade 

litteraturen. Traditionen går långt tillbaka, åtminstone till den tidiga 

modersmålsundervisningen som etablerades decennierna omkring och efter 

1800-talets mitt.12 

Med tanke på hur läroplanen är formulerad kring skönlitteraturen, är detta en mycket 

viktig iakttagelse när det kommer till hur undervisningen kring skönlitteratur faktiskt 

kan tänkas se ut i praktiken. Inte minst därför att min studie främst jämför läroplanens 

intentioner med undervisningen kring skönlitteratur med hur eleverna uppfattar den. Här 

visar det sig att det faktiskt finns ytterligare en aspekt som bör has i åtanke i en sådan 

diskussion. 

                                                           
10 Gerda Krisell Molander. ”Läsa skönlitteratur: Elevers och lärares åsikter om varför vi ska läsa böcker”. 
2010. Karlstads Universitet. <http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:324695/FULLTEXT01.pdf> 
(Hämtad 2018-05-20). 
11 Michael Tengberg. ” Läsarter och lässtrategier i skolans litteratursamtal: en pilotstudie”.  Didaktisk 
Tidskrift Vol. 18, nr 4. 2009. s. 355–375. <http://kau.diva-
portal.org/smash/get/diva2:506957/FULLTEXT01.pdf> (Hämtad 2018-05-20). 
12 Tengberg 2009, s. 364. 
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När det är formulerat på detta sätt är det svårt att tänka sig att studera språket inte skulle 

vara en del av läsningen av skönlitterära texter. En problematisk konsekvens av detta 

skulle kunna vara att just språket för eleverna ter sig som det mest konkreta som 

undervisningen om skönlitteratur då fokuserar på. 

I en relativt färsk studie från 2017 kallad ”Ungdomars fiktionsvanor” av Stefan 

Lundström och Anette Svensson vid kom man fram till att spridningen av de så kallade 

fiktionsvanorna – med vilket man menar erfarenheter av fiktion inom olika medier – är 

stor på individnivå genom att utföra enkätstudie bland 17–18-åringar.13 I studien fann 

man dessutom att man inte kunde se någon skillnad mellan grupper på till exempel olika 

program eller högskoleförberende gentemot yrkesförberedande program, vilket 

motsäger resultat från flera tidigare studier. Om de didaktiska konsekvenserna av 

studiens resultat lades följande fram: 

Den heterogenitet som undersökningens resultat speglar tyder emellertid på att 

lärare behöver göra kartläggningar av fiktionsanvändning på individnivå för att 

lyckas med dessa typer av integreringar. Genom att överskrida mediegränser på 

detta sätt kan skolan spela en aktiv roll i att föra vidare specifika värden för 

fiktion också i en tid av förändrade medialiseringsmönster.14 

Implikationerna för min egen studie är att, om det skulle visa sig att spridningen på 

svaren är stor, att detta skulle kunna bero på en sådan stor skillnad mellan eleverna i 

förhållandet till vana av läsning av skönlitteratur likväl som andra medier där fiktion 

förekommer. Det vill säga, att det är nästintill omöjligt att säga någonting generellt om 

elevernas vanor och att det i sig kan leda till att det blir svårt att säga någonting om 

gymnasieelevers uppfattningar om läsning av skönlitteratur generellt. 

1.4. Bakgrund 

I denna del tas bakgrunden till min problemställning upp mer ingående. Bland annat 

diskuteras läroplanens formuleringar i frågan kring vad litteraturundervisningen ska 

uppnå i gymnasieskolan mer ingående. Detta problematiseras sedan, och denna 

problematisering av läroplanen kommer sedan ligga till grund för diskussionen av 

                                                           
13 Stefan Lundström och Anette Svensson. ”Ungdomars fiktionsvanor”. Forskning om undervisning och 
lärande, Vol. 2, nr 5. 2017. s. 30–51. <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-38153>  (Hämtad 
2018-05-23). 
14 Lundström och Svensson 2017, s. 49. 
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undersökningens resultat i kapitel 3. För att komplettera detta ytterligare tas även utvald 

litteraturdidaktisk facklitteratur som används på lärarutbildningen upp. 

Återigen, låt oss ta en närmare titt på ”Ämnets syfte” gällande den 

litteraturvetenskapliga delen för Svenska i den aktuella läroplanen GY11:  

Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det 

allmänmänskliga i tid och rum. Undervisningen ska också leda till att eleverna 

utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film 

och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors 

erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana 

eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv.15 

Undervisningen inom ämnet Svenska ska alltså resultera i att eleverna till exempel kan 

reflektera kring andra människors livssituationer, likväl över sina egna livssituationer. 

Överlag är detta relativt vaga mål utan tydliga specifika exempel på vad det kan 

innebära just i denna del. Viktigt att poängtera att detta är syften för den övergripande 

undervisningen i ämnet Svenska över samtliga kurser. Låt oss gå vidare med några citat 

från de specifika kursplanerna som är aktuella. 

Under ”Centralt innehåll” för kursen Svenska 1 finns det specifikt två punkter som har 

att göra med litteraturundervisning, och det är följande:  

• Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer. 

• Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i 

skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.16 

 

Motsvarande delar ur kursplanen för Svenska 2, som det kan argumenteras är mer 

litteraturinriktad än den föregående kurser, lyder enligt följande: 

 

• Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och 

skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från 

olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. 

Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen 

har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har 

påverkat samhällsutvecklingen. 

• Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras 

användning.17 

 

                                                           
15 Skolverket. GY11 – Ämne Svenska.  
16 Skolverket. GY11 – Ämne Svenska. 
17 Skolverket. GY11 – Ämne Svenska. 
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Läroplanen specificerar här alltså att verken som tas upp ska vara av både kvinnor och 

män samt från olika tidsperioder och kulturer. Mer specifikt är avgränsningen inte, men 

detta kommer att kontrasteras med citat ur andra delar av Skolverket material gällande 

kurserna nedan. Som togs upp redan i avsnitt 1. Inledning i inledningsavsnittet till 

uppsatsen så står det skrivet i Kommentarmaterialet från Skolverket att urvalet av 

litteratur inte är reglerat. Mer specifikt står följande alltså skrivet: ”Val av skönlitterära 

verk och författarskap som studeras är inte reglerat.”18  

Mer motsägelsefullt blir det då att punkt nummer 5 ur ”Ämnets syfte” är formulerad 

som följer: ”Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och 

författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang.”19 Det finns en kanon, är 

den enda slutsatsen man kan dra av detta – men det är upp till varje lärare att välja ut 

enskilda verk från den som uppfyller kraven. Detta återkommer i min undersökning, då 

en av frågorna jag ställer till deltagarna har att göra med en eventuell litterär kanon och 

exempel på verk som då skulle kunna tänkas ingå – även om begreppet kanon i sig inte 

förekommer i intervjuerna av förklarliga skäl. Mer precist, eftersom det inte är ett 

begrepp i kursplanen för ämnet Svenska så förväntas inte heller eleverna känna till det. 

Enligt Bergsten och Elleström i Litteraturhistoriens grundbegrepp är det till exempel 

”några få [verk] av Strindberg och Selma Lagerlöf”20 som ingår i en allmän kanon för 

västvärlden rörande texter av svenskt ursprung men vidhåller sedan att kanon ”utgör ett 

osäkert och föränderligt rättesnöre”21. Konsekvensen av läroplanens utformning blir i 

vilket fall som helst att Skolverket undviker debatten kring kanon och istället lägger 

ansvaret på de verksamma lärarna - eller skolorna, då det kan tänkas att man ämnesvis 

bestämmer sig för och köper in ett antal uppsättningar av utvalda verk lokalt. 

Detta är en av anledningarna till att frågeställningen lyder som den gör – hur uppfattar 

eleverna den här motsättningen? Existerar den i verkligheten eller är dessa centrala verk 

så pass självklara att de kanske inte ens behöver skrivas ut i läroplanen? Det vill säga, 

fokuset på uppsatsen ligger på att undersöka hur eleverna uppfattar detta, som tidigare 

                                                           
18 Skolverket. ”Om ämnet Svenska”. s.1. 
19 Skolverket. GY11 – Ämne Svenska. 
20 Bergsten och Elleström 2004, s. 31. 
21 Bergsten och Elleström 2004, s. 43. 
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har fastslagits. Inte direkt på vilka verk lärarna har valt ut, eller på vad som är med i 

någon eventuell lärobok. 

Låt oss slutligen ta en titt på några litteraturdidaktiska verk. Louise M. Rosenblatt 

skriver följande om litteraturläsning i Litteraturläsning som utforskning och 

upptäcktsresa, först utgiven 1938 men som fortfarande används, nu i sin 5:e upplaga på 

originalspråket engelska: ”Oavsett form – dikt, roman, drama, biografi, essä – låter 

litteraturen oss begripa de otaliga sätt på vilka människor möter de oändliga möjligheter 

som livet erbjuder.”22 För Rosenblatt handlar undervisningen om skönlitteraturen om att 

förberedda eleverna för ett liv i samhället:  

[Litteraturlärarna] har inte alltid insett att de, vare sig de vill eller inte, påverkar 

studentens känsla för den mänskliga individualiteten och det mänskliga 

samhället. De uppmanar, mer direkt än de flesta andra lärare, allmänna 

föreställningar eller teorier om människans natur och beteende, bestämda 

moraluppfattningar och vanliga reaktioner på människor och situationer.23 

Rosenblatt menar helt enkelt att skönlitteraturen är framställd på ett sådant sätt att det 

blir mer lättillgängligt för eleverna att ta till sig svåra ämnen eftersom de presenteras 

som individuella erfarenheter. Historiskt sett är detta en bild som har varit betydelsefull 

– det faktum att boken i sig fortfarande diskuteras säger naturligtvis lite om det. Är det 

inte också så att det är en sådan här bild av litteraturen som man kan se i läroplanen än 

idag? Hur var det nu igen – ”[skönlitteraturen som] källa till självinsikt och förståelse av 

andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar”24 

Där Rosenblatts idé som skönlitteraturen har luckrats upp mellan tiden då boken först 

skrev och idag är istället rörande synen på vilken litteratur som ska tas upp i skolan. Det 

tål att citeras för att skillnaden verkligen är så stor: ”Mycket av det som studenten läser 

och ser kommer dessutom att avtrubba hans känslighet och reducera hans förmågor att 

reagera till fullo på den sammansatta och subtila karaktären hos den goda litteraturen.”25 

Med andra ord, det fanns en väldigt bestämd idé om vad som skulle läsas, och en idé om 

att övrig skönlitteratur och andra medier med fiktion hade en skadlig påverkan. Att 

                                                           
22 Louise M. Rosenblatt. Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa. Lund: Studentlitteratur, 
2002. s. 21. 
23 Rosenblatt 2002, s. 20. 
24 Skolverket. GY11 – Ämne Svenska. 
25 Rosenblatt 2002, s. 83. 
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denna bild inte riktigt delas av varken läroplan eller de allra flesta lärare idag behöver 

knappast poängteras eller hänvisas. 

Det kan alltså konstateras att även om mycket av idéerna kring vad skönlitteraturen är 

bra för fortfarande är intakta med denna historiska inblick, men att idén om vilken 

litteratur som är lärorik eller bör tas upp i skolan har ändrats. Den norska 

litteraturdidaktikern Sylvi Penne menar att elevernas upplevelser av litteratur i huvudsak 

är populärlitteratur och att undervisningen måste ta hänsyn till detta genom att inte 

introducera verk som ligger för långt ifrån det de är vana vid i en bok från 2010.26 

”Litteratur gör oss till bättre tänkare”27, skriver Judith Langer i sin bok Litterära 

föreställningsvärldar, ett annat litteraturdidaktiskt verk som först kom ut 1995. Vilken 

litteratur specificeras här inte, vilket också exemplifierar hur synen på kanon och 

populärlitteratur har förändrats över tid. Nu återstår dock frågan, hur ser elevernas 

uppfattning ut? 

 

 

 

  

                                                           
26 Sylvi Penne. Litteratur og film i klasserommet – Didaktikk for ungdomstrinnet of vidaregående skole. 
Oslo: Universitetsforlaget, 2010. s.120. 
27 Langer 2005, s. 172. 
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2. Undersökning  

I den här delen presenteras intervjustudien och de svar som erhölls, med relevanta 

kommentarer där det behövs. Deltagarna kommer att presenteras och refereras igenom 

texten som ”Elev 1”, ”Elev 2”, ”Elev 3” och så vidare och jag kommer att tydliggöra 

vilken gruppintervju svaren som diskuteras är hämtade från med tillhörande bokstav 

(”A”, ”B” etc.) som de är angivna i respektive bilaga. För enkelhetens skull gås de fem 

intervjufrågor som ställdes upp i avsnitt 1.2. var för sig, och kommenteras efterhand. Då 

frågeställningarna för studien är mer övergripande än intervjufrågorna och eventuellt 

kan tänkas besvaras under olika frågor så återkommer dessa först då svaren 

sammanfattas och diskuteras utifrån dessa i kapitel 3. 

En sista viktig omständighet som det är bra att ha i åtanke är att eleverna är mitt uppe i 

sina kurser och att dessa svar inte bör tolkas som att det är deltagarnas uppfattning efter 

avslutad kurs. Följaktligen säger undersökningen ingenting om hur de deltagande 

förhåller sig till kunskapskraven för sina respektive kurser vid avslutad kurs. Som redan 

har argumenterats för i avsnitt 1.4. så är kursen Svenska 2 den som är mer 

litteraturvetenskapligt inriktad av de två som är aktuella, vilket också bör has i åtanke.  

2.1. Läser du böcker på fritiden? 

När det kommer till den första frågan som var tänkt att agera kontrollfråga och ge en 

insyn i elevernas bakgrund kring läsning på fritid och allmän läsvana så varierade 

svaren. I vissa av grupperna som intervjuades angav samtliga att de inte läste alls på 

fritiden, och i andra grupper varierade det från individ till individ. 

I vissa fall angav eleverna att de hade velat läsa mer än vad de hade till för tillfället, då 

skolan tog upp för mycket tid. Till exempel Elev 5 ur Gruppintervju B:  

Jag älskar att läsa böcker och varje sommar läser jag gärna två till tre serier med 

tre böcker i varje. Oftast. Dock har jag inte tid under skoldagarna att läsa min 

egna ”fritidsböcker”. Under jul kanske jag läser lite och när jag åker på semester 

och så då tar jag med mig en bok. Jag gillar det men jag har inte tid med det. 

Eller i fallet med Elev 12 i Gruppintervju E: 

Det beror på. Det är alltså, jag väljer inte att läsa. Men om jag får en riktigt bra 

bok så kan det ändå… Jag läser när det känner att det är rätt läge och jag har tid. 

För som gymnasieelev så har du inte så mycket tid. Om du vill träna och bli bra i 
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skolan och du vill vara med vänner. Då finner du inte riktigt tiden, och platsen 

för det. 

Överhängande angav en majoritet dock att de inte läste på fritiden. Detta måste 

naturligtvis tas med i tolkningen av deras svar, precis som att vana läsare med intresse 

för litteraturvetenskap också i sin tur måste has i åtanke när det gäller deras svar. Svaren 

från denna fråga kommer fortsättningsvis att refereras till i kommentarerna kring resten 

av frågorna, för att på så sätt ge läsaren en överblick över deltagarnas erfarenheter och 

inställningar till läsning. I nuläget går det inte att säga något om hur typiskt detta är för 

gymnasieelever i dagens skola, men min känsla är att svaren inte är förvånande utan 

tvärtom mer vad man kan förvänta sig. 

2.2. Vad är läsning av böcker och berättelser i skolan bra för? 

Även om svaren på denna fråga varierar, så var det en sak som var ständigt 

återkommande. Fokuset på ordförråd som den främsta och kanske mest lättmotiverade 

anledningen till att läsa. Till exempel i intervju A, där Elev 3 direkt svarar ”Ordförråd. 

Kanske.” och Elev 1 fyller i något mer utförligt: ”Ja, precis. Man får ett större 

ordförståelse och förståelse för andra ord än vad man typ vanligt, alltså typ såhär 

vardagsord. Man lär sig läsa snabbare.”  

Och då ser svaren i regel ut. Elev 7 i Gruppintervju C svarar såhär: ”För läsförståelsen 

och för ordförrådet. Och även för att kunna se hur de som jobbar med det skriver.” 

Förutom läsförståelse och ordförråd finns det alltså en tanke om att författare är 

förebilder för språkligt bruk. Utan att spendera alltför mycket tid på denna tanke så är 

det naturligtvis inte en självklarhet att skönlitteratur fungerar så väl som språkliga 

förebilder. Det behöver knappast påminnas om att det finns ett antal exempel på 

författare som har gjort sig en karriär på en språklig stil som kanske bara fungerar just i 

det sammanhanget som skönlitteratur. Men detta tycks alltså vara elevens uppfattning. 

Det är ett sätt att se på det – och kanske det som ligger närmast med tanke på att det 

hänger ihop med ett svar om ordförråd och läsförståelse. Ett annat skulle kunna vara att 

eleven faktiskt är inne på till exempel språkliga stildrag i fiktivt berättande – eller 

”vanliga stildrag i fiktivt berättande”28 som Skolverket uttrycker det. Men det verkar 

                                                           
28 Skolverket. GY11 – Ämne Svenska. 
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som en långt mer långsökt tolkning av detta svar med tanke på ovan nämnda 

omständigheter kring svaret i övrigt. 

Att lära sig läsa snabbare är också det en förmåga som kanske inte har en solklar 

koppling till litteraturämnet som det är beskrivet i kursplanen, med fokus på strikt 

litteraturvetenskapliga förmågor. Det är snarare en förmåga som berör Svenskämnet i 

stort – både språk och litteratur. Dock inte sagt att litteraturläsning inte är ett bra sätt att 

utveckla läshastigheten på. 

Elev 9 ur Gruppintervju D formulerade sitt svar följande: ”Det fyller också på 

ordförrådet en hel del och det märker man inför högskoleprovet att man skulle ha läst 

mer än vad man gör. Tyvärr men, det är viktigt.” Högskoleprovet nämns här, och det är 

en tänkbar motivation till att läsa skönlitteratur i allmänhet. Speciellt med tanke på att 

dessa elever läser studieförberedande program och mest troligen kan tänkas planera för 

att skriva högskoleprovet eller redan har gjort det. 

2.3. Vad tror du det är meningen att du ska lära dig av att läsa 

böcker/litteratur i skolan? 

Den här frågan är lik den föregående, med skillnaden att den fokuserar mer på 

intentionen med undervisningen specifikt från läroplanen. En liten, men ändå viktig 

skillnad, i teorin åtminstone. Det återstår naturligtvis att se hur pass olika svaren blev i 

de faktiska intervjuerna. Intentionen var att se om eleverna som deltog i studien hade 

någon uppfattning om en skillnad mellan sin egna uppfattning om vad läsning är bra för 

och vad skolan och kursplanen anser är viktiga förmågor att utveckla. 

I den första intervjun, Gruppintervju A svarar elev 2 såhär: 

Ja, men det är väl att utveckla språket till första del, alltså, ja så man får så brett 

som möjligt och kan uttrycka sig på ett varierat sätt. Så att man inte bara skriver 

vardagsspråk utan kan skriva lite mer formellt eller vad man ska säga. 

Den andra deltagaren i intervjun instämmer i detta svar. Fortsatt finns det alltså en 

uppfattning om att det viktigaste med att läsa skönlitteratur är att utveckla sitt språk. 

Eftersom dessa elever är mitt uppe i kurserna så kan man naturligtvis inte påstå att de 

inte uppnått någonting de ska ha uppnått, vilket tål att upprepas. Inte heller kan man 

direkt anse att det är en helt felaktig bild – naturligtvis är det så att skönlitteratur kan 
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vara ett sätt att utveckla språket. Med detta sagt så verkar detta alltså fortsatt vara bilden 

som dominerar – vi kan exemplifiera ytterligare med ett svar från Elev 7 i Gruppintervju 

C: 

”Meningsuppbyggnad och hur man använder olika typer av ord så man inte 

använder samma ord i följd.”  

Det vill säga, språket och att utveckla sitt eget skriftspråk genom att studera författares 

användning av språket och deras meningsuppbyggnad är vad skönlitteraturen i skolan 

syftar till. Återigen får eleven medhåll från den andra deltagande eleven i intervjun.  

Elev 11 i Gruppintervju E har följande att säga som svar på denna fråga:  

Kanske lära sig att ha ett varierat språk. De skriver på olika sätt i olika böcker. 

Då lär man sig olika sätt att uttrycka sig på. 

Ett nästintill identiskt svar med det föregående, kan man anse. Att variera sitt eget språk 

genom att få exempel på olika sätt att göra det genom att läsa olika författare eller 

åtminstone olika verk. Intressant att notera med det här sista svaret är att det är en av de 

elever som har uppgett att hen läser på fritiden, eller åtminstone tycker om att läsa på 

fritiden oavsett frekvens av faktisk läsning. 

En av eleverna som angett att denne gärna läste mycket på fritiden i mån av tid, Elev 5 i 

Gruppintervju B, gav bland annat följande svar under intervjun: 

Det jag har lärt mig, när jag har läst böcker på fritiden och i skolan också är ju att 

finns ju så mycket man inte vet om. I skolan får vi ju gärna läsa böcker som 

omfattar andra kulturer också. Så det utvidgar ju inte bara ordförrådet utan också 

hur man ser på världen och kultur. 

Detta är ett svar som fokuserar dels på kunskap om andra kulturer, men självklart 

återkommer också idén om ordförråd som är genomgående bland svaren hos dessa 

elever. Naturligtvis kan idén om ”andra kulturer” anses stämma väl överens med vad 

läroplanen säger kring just skönlitteratur, nämligen: ”Förmåga att läsa, arbeta med och 

reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer författade av såväl kvinnor 

som män […]”29 Om eleven är medveten om denna formulering eller inte, och om den 

varit en del av undervisningen som denne har tillgodogjort sig kan det naturligtvis bara 

spekuleras i. Jämfört med svaren generellt sett är detta dock ett undantag då resten inte 

                                                           
29 Skolverket. GY11 – Ämne Svenska.  
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verkar nämna något som ens kan diskuteras om det kan tänkas likna läroplanens 

formuleringar.  

2.4. Är det skillnad på varför vi läser i skolan jämfört med varför människor 

läser på fritiden? 

Överlag var intentionen med denna fråga att försöka urskilja om eleverna hade någon 

uppfattning om en skillnad mellan så kallad nöjesläsning, det vill säga att man läser för 

underhållningens skull, och att läsa för andra anledningar. Det skulle till exempel vara 

för att förstå sig på andra människors livsvillkor eller liknande, för att parafrasera 

Skolverkets motivering: ”[Skönlitteratur] som källa till självinsikt och förståelse av 

andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar.”30 

Mestadels verkar dock eleverna fokusera på skillnaden mellan att få välja vilka böcker 

man läser själv, eller bli tilldelad en bok av sin lärare i Svenska: ”Ja då får man ju 

bestämma själv.”, besvarar Elev 2 frågan i Gruppintervju A. Resten av gruppen håller 

med. ”Ja, det är lite så.”, säger en. 

Inte sagt att alla deltagarna har den uppfattningen dock. Till exempel så har Elev 5 i 

Gruppintervju B har en mer positiv bild av det faktum att man blir introducerad till, 

eller så att säga ”tvingad” till att läsa böcker man inte annars skulle ge sig på att läsa:  

Jag tänker ju att ibland är det så att man är tvungen men i skolan är det ju ofta så 

att man introduceras till saker som man sedan kan läsa på fritiden. Jag hade 

aldrig läst Guldkompassen, jag hade aldrig läst Sagan om Ringen och jag hade 

aldrig läst den boken jag läser nu och de är jag ju jätteglad för att jag fick läsa. 

[…] Läraren vet ju vad den håller på med. Så den har ju valt ut en bok som 

fungerar för eleverna men som också tar in de saker man ska [kunna]. 

En annan elev har en lite mer nyanserad bild att ge av samma situation, Elev 11 i 

Gruppintervju E säger såhär:  

Litegrann är det väl. För när man läser i skolan är det ju tvång att man ska läsa. 

Och läser man på fritiden då läser man för att man tycker att det är kul eller för 

att man tycker att det är en intressant bok. Även om man kan få intressanta 

böcker på skolan så… det är inte ofta det händer liksom så. Att man tycker, ja, 

men Gud så bra bok och så läser man hur mycket som helst. För det är även 

kontrollerat hur mycket vi ska läsa per vecka. Så det är liksom lite mer inboxat 

hur det ska göras. 

                                                           
30 Skolverket. GY11 – Ämne Svenska. 
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En annan deltagare, Elev 12, i samma intervju fyller i med ett exempel: 

Det var ju så som när vi läste fantasy. Det passar ju inte för allihopa. Det är ju 

inte någonting som alla tycker om. Så det är lite mer… Det känns som det är mer 

tvingat. 

Generellt skulle man kunna tolka svaren som att utgångspunkten för läsningen är att den 

ska vara rolig eller att man ska tycka om böckerna man läser. Och att det är detta som 

deltagarna här hakar upp sig på, att skillnaden är att man på fritiden kan välja en bok 

som det är roligt eller underhållande att läsa. Eleverna verkar alltså inte reflektera över 

möjligheten att det kan ge något att läsa en bok som man nödvändigtvis inte tycker om. 

Överhuvudtaget förblir det, åtminstone i den utsträckning som intervjuerna omfattar, en 

relativt onyanserad bild som ges. 

2.5. Finns det speciell litteratur (eller böcker) som det är viktigt att lära sig 

om i skolan? (I så fall, vad är speciellt med dessa?) 

Denna fråga hade intentionen att fånga upp en eventuell diskussion om existensen av en 

litterär kanon. Det vill säga, eftersom någon sådan som konstaterat inte existerar 

explicit i läroplanen finns tanken om att det kanske ändå finns några självklara verk som 

inte behöver specificeras närmare. Med läroplanens formulering om ”centrala verk” så 

kanske man åtminstone bör dra slutsatsen att Skolverket är av denna uppfattning. Några 

sådana nämns dessutom av deltagarna i studien. 

Ja, men om man tänker på äldre författare. Alltså att man för vidare 

informationen om den. Så att fler generationer vet om dem. Om de har varit 

kända genom tiderna som typ Shakespeare. Sådana saker, kan jag tänka mig. 

Så inleder Elev 1 i Gruppintervju A sitt svar på frågan. Det verkar finnas en tanke här 

om historiskt viktiga författare eller verk. Exakt varför de kan tänkas ha varit kända tas 

dock inte upp i svaret, utan det verkar mer som om eleven fokuserar på att de en gång 

varit kända och ansetts viktiga. 

I ett annat svar kommer det dock fram en mer tydlig tanke om varför det är bra att läsa 

och känna till äldre verk – Elev 6 i Gruppintervju C gav följande svar på frågan: 

”Klassisk litteratur… Man ska veta hur språket utvecklar sig och genom tiderna har 

förändrats.” Här kommer alltså språket upp igen, och språkhistoria ses som en given 

anledning till att läsa klassiker (vilket får antas vara det som åsyftas med ”klassisk 

litteratur).  
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Eleven får dessutom medhåll: 

Jag håller med (Elev 1) att man kanske läser någon dåtida bok som är 

jättegammal och sen någon lite nyare och någon som är ny också. Och att man 

byter genre, från fantasy till skräck eller något sådant. 

Här kommer genre upp dessutom, förutom verkens placering kronologiskt sett i 

historien. Är det språkliga förändringar mellan olika genrer som åsyftas? Den slutsatsen 

är lätt att dra, men då tankegången inte utvecklas ytterligare förblir det för otydligt för 

att otvetydigt följa elevens tankegång. 

I Gruppintervju E inleder Elev 12 med svaret: ”Det är sådana här viktiga historiedelar. 

Som har spelat viktig roll i historien.” Det är oklart om det rör sig om historiska texter 

eller specifikt skönlitteratur som refereras i detta svar, men Elev 11 fyller på med ett 

desto fylligare svar direkt efter som onekligen har att göra med skönlitteratur: 

Ja, typ som speglar den tiden. Lite typiskt. Så att man ändå har lite koll på hur 

folk tyckte och tänkte då. För jag tror att veta historien är viktigt för att inte 

upprepa misstag och sådana saker som var förr som var mindre bra. Om vi ska 

kunna bli en bättre mänsklighet eller vad man nu ska säga… Så måste vi ha lite 

koll. 

Detta kan kopplas till formuleringen ur läroplanen mer eller mindre direkt:  

Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda 

skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till 

självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar 

och föreställningsvärldar.31 

Det kan också anses intressant att notera att eleven i fråga här var en av dem som angav 

att denne läser böcker på fritiden i den inledande frågan, dock inte med något mer 

utförligt svar än ett enkelt ”Ja.”32.  

När frågan ställs om mer specifika exempel på texter som det är viktigt att känna till 

svarar Elev 9 i Gruppintervju D enligt följande: 

Nu har vi ju läst en del om antika texter och så. Allt kanske inte är jätteviktigt. 

Vissa saker känns lite oviktigt inför vidare studier. Men vissa saker kan vara 

viktigt då att veta ursprunget av, om olika begrepp och skönlitteratur och genrer. 

Det finns spår kvar av det idag i texter och skönlitteratur idag också då. 

                                                           
31 Skolverket, GY11 – Ämne Svenska. 
32 Se bilaga. 
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Här finns en uppfattning om koppling mellan olika tider. Skulle eventuellt kunna vara 

ett exempel på vad Skolverket menar med ”Kunskaper om genrer samt berättartekniska 

och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika tider, dels i film och andra medier.” 

ur Ämnets syfte som diskuterades i avsnitt 1.4.33 

Elev 11 i Gruppintervju E säger såhär: ”Jag kan tycka typ August Strindberg. Röda 

rummet eller något. För de är ganska…”, men fullföljer inte riktigt tanken. Och visst är 

det så att om man pratar om en svensk kanon, då är Strindberg och Röda rummet 

definitivt ett av de verk som bör vara med i den, vilket konstaterades av Bergsten och 

Elleström i bakgrundsavsnittet, se 1.4.  

 

  

                                                           
33 Skolverket. GY11 – Ämne Svenska. 
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3. Diskussion 

I den här delen kommer de tre ursprungliga frågeställningar som ställdes upp i 

inledningen av uppsatsen att besvaras en och en med hjälp av de resultat som ställdes 

upp efter intervjuerna i föregående kapitel. Diskussionen kommer att kopplas till 

aktuella utdrag och formuleringar ur läroplanen och vad tidigare studier har kommit 

fram till, som togs upp som bakgrund och tidigare forskning i inledningskapitlet till 

uppsatsen. Detta för att på så sätt kunna knyta ihop diskussionen. Slutligen kommer 

några förslag till vidare undersökningar att ges med bas i resultateten av denna studie. 

3.1. Vad tror gymnasieelever att läsning av skönlitteratur är bra för i 

allmänhet? 

Frågan är möjligtvis inte given kopplad till läsningen i skolan, men frågeställningen 

formulerades på detta vis för att kunna ge rum för en diskussion för läsningen i skolan 

jämfört med läsningen utanför skolan. Därmed kan man konstatera att eleverna överlag 

inte kände att de fick läsa det de ville i skolan, åtminstone inte alltid. De talade om ett 

”tvång”, och ”böcker man ska läsa” när det gällde skolan. Noterbart är i vilket fall som 

helst att deltagarna bara i undantagsfall faktiskt tog upp och nämnde att man läser för 

nöjes skulle eller för avkoppling generellt, om inte svar som berör skillnaden mellan att 

få en bok vald för sig och att välja en som man vill läsa själv kan anses vara ett svar av 

den typen. I det fallet kan det anses att eleverna gjorde den distinktionen, utan att gå in 

på den vidare och precisera någon skillnad i den faktiska läsningen eller hur man 

bearbetar texterna man läser och så vidare. 

Men överlag uppkom det inga större skillnader i elevernas uppfattning mellan nyttan av 

eller meningen med att läsa skönlitteratur i skolan jämfört med på fritiden. Anledningen 

till detta skulle visserligen kunna påstås ha att göra med hur frågorna formulerades och 

att fokuset i intervjun som helhet klart låg på undervisningen eller läsningen i skolan. 

Då ingen forskning som specifikt ställer denna fråga har kunnat hittas är det också svårt 

att relatera den till den tidigare forskningen. Här återstår det alltså jobb för att få en 

tydligare bild av situationen. 

Eftersom många av deltagarna i studien angav att de inte läste på fritiden, så är detta 

naturligtvis också en möjlig anledning till varför de inte kan tänkas ha någon vidare 
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uppfattning om skillnad att läsa mellan skolundervisning och i allmänhet, det vill säga 

på sin fritid. Men det behöver naturligtvis inte vara självklart att så är fallet. Klart är 

dock att bara undantagsvis kan man ana att eleverna har en uppfattning om det 

identitetsskapande som didaktiker som Langer och Rosenblatt lyft fram som meningen 

med att läsa skönlitteratur. Och detta är ju inte förvånande då relativt få faktiskt läser 

skönlitteratur utanför skolan. 

Men det som kan konstateras här är att det inte framkom några större skillnader som 

man kan dra några egentliga slutsatser av kring denna fråga. Det vill säga, det framkom 

inte att eleverna gjorde någon skillnad på hur man angriper och bearbetar en text i 

skolan jämfört med ren nöjesläsning på fritiden. En nämnd tänkbar faktor till detta är att 

eleverna inte har uppgivit att de har någon erfarenhet av nöjesläsning i många fall.  

3.2. Vad tror gymnasieelever de ska få ut av att läsa skönlitteratur i skolan? 

Krisell Molander fann i sitt examensarbete att elever mest såg de språkliga vinsterna med 

att läsa skönlitteratur i skolan. Det är också detta som verkar vara resultatet av denna 

studie. Tengbergs hänvisning till en tradition inom ämnet skulle naturligtvis kunna vara 

en förklaring till detta. Överhängande genom studien finns ett tydligt tema – eleverna 

nämner ordförrådet som den största anledningen till att läsa i allmänhet och att läsa 

skönlitteratur, i skolan likväl som utanför skolan. Åtminstone är det ofta så att ordförrådet 

är det som de kommer att tänka på snabbast och nämner först. Högskoleprovet kommer i 

ett fall upp som ett exempel där ordförråd är viktigt, och det är i sig ett mycket tänkbart 

skäl till varför så många av eleverna svarat just det. De går samtliga på 

högskoleförberedande program och bör vara mycket intresserade av ett bra resultat på 

högskoleprovet för att komma in på den högskole- eller universitetsutbildning de vill läsa 

i framtiden. Därför måste detta has i åtanke när detta resultat diskuteras genom denna 

uppsats som ett tänkbart skäl till yttre påverkan från annat håll än med direkt koppling till 

undervisningen i ämnet. Detta bör alltså vara med i tolkningen av resultatet vid sidan om 

Tengbergs idé om tradition inom ämnet som en stark faktor i resultatet. 

Förutom ordförråd nämndes också läshastighet, vilket bör anses vara en annan förmåga 

som inte är direkt kopplad till läsning av skönlitteratur utan berör läsning i största 

allmänhet. Det finns därmed ingenting som kopplar läshastighet specifikt till en förmåga 

kring skönlitteratur utan det berör naturligtvis lika mycket läsning av facklitteratur, 
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nyhetsartiklar och andra typer av texter, för att ge några exempel. Frågorna ställdes på ett 

sådant sätt att eleverna bör ha varit medvetna om att det var specifikt skönlitteratur det 

rörde sig om, och i ett eller annat fall förtydligades också detta (se till exempel 

Gruppintervju D i bilaga). 

De elever som nämner något som kan liknas vid det som läroplanen tar upp är också de 

som angett att de gärna läser på fritiden. Jag tänker till exempel på ett av svaren på frågan 

”Vad tror du det är meningen att du ska lära dig av att läsa böcker/litteratur i skolan?” där 

en av eleverna svarade att skolan faktiskt tog upp verk från olika kulturer, närmare 

bestämt Elev 5 från Gruppintervju B. Läroplanens formulering om olika tider och kulturer 

återkom till viss del i detta svar.  

Överlag kan man alltså se en tendens i de aktuella resultaten till att den enda egentliga 

tydliga faktorn som påverkas elevernas uppfattning om vad skönlitteratur har för mening 

är om de själva uppger sig vara läsare eller ej. Detta kan också tyckas vara en logisk 

slutsats. Har man för vana att läsa böcker eller mer specifikt skönlitteratur på sin fritid 

har man troligen också reflekterat över nyttan eller de personliga vinsterna med att göra 

detta. Detta bör också gälla för de som kanske inte skulle uppge sig vara intresserad av 

teorin bakom det hela, utan mest uppger att de läser för underhållnings skull. Detta kan 

relateras till Lundström och Svensson som menar att det finns en stor spridning bland 

eleverna när det kommer till erfarenhet kring fiktion. Men det bör också påpekas att även 

de mer läsvana eleverna först lyfter fram de språkliga faktorerna och vinsterna med 

läsningen. 

3.3. Hur ser elevernas uppfattning om en eventuell litteraturkanon ut? 

Överlag är det tydligt att några av eleverna har koll på begreppet ”klassiker”. Någon ger 

exempel på verk som Greven av Monte-Cristo och en annan nämner Shakespeare. I ett 

enstaka fall talas det om att kunna förstå sig på andra kulturer och tider, i likhet med hur 

läroplanen formulerat intentionen med undervisningen, men för det mesta förmedlas en 

ganska vag bild. Allmänbildning nämns som begrepp, men trots följdfråga i en intervju 

utvecklas detta inte ytterligare till ett mer omfattande svar.  

Slutsatsen man kan dra av detta är, beroende på hur man ser på det, att eleverna å ena 

sidan verkar ha en klar uppfattning om att det finns litteratur som har en särställning, men 
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inte överlag verkar ha någon klar bild om varför. Inte heller verkar eleverna, mer än i 

enstaka fall, ha en tydlig bild om vad allmänbildning betyder för just dem när de talar om 

begreppet relaterat till just skönlitteratur.  

Diskussionen kring denna fråga kan kopplas till läroplan/kursplan dels med 

formuleringen ur Ämnets syfte som togs upp i avsnitt 1.4, det vill säga: ”Kunskaper om 

centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap samt förmåga att 

sätta in dessa i ett sammanhang.”34 Men det är också viktigt att poängtera att dessa verk 

inte är reglerade vidare än så, enligt avsaknad av en lista eller liknande i själva läroplanen. 

Dessutom kan vi addera det explicita förtydligande som gjorts i Kommentarmaterialet, 

det vill säga att verk och författare inte ska vara reglerat. Denna motsättning togs upp i 

avsnitt 1.4 och diskuterades. Det är därmed viktigt att konstatera att det inte är något 

särskilt förvånande att eleverna har en så pass vag uppfattning av eventuella specifika 

verk som kan tänkas ingå i en så kallad litteraturkanon på grund av detta. Det finns till 

och med en motsättning i läroplanen i sig, så det är inte förvånande att det är otydligt för 

eleverna. 

En intressant iakttagelse återfinns slutligen i citatet som har fått stå som titel på denna 

uppsats – ” Odyssén. Ja, du bör inte kanske ha läst den men…” svarar en elev på frågan 

om det finns några exempel på verk som man bör ha läst. Och detta får avsluta 

diskussionen om en eventuell kanon – är det verkligen så? Att det är viktigare att känna 

till viktiga verk och tillhörande fakta med mera men att det spelar mindre roll om man 

faktiskt läst dem? Vad ger det i sådana fall för idéer om vad en litterär kanon då faktiskt 

betyder i praktiken i litteraturundervisningen? Frågan är alltså när en text uppnår en sådan 

status att det känns viktigare att kunna saker om den än att faktiskt ha läst texten i sig. 

3.4. Avslutning 

Avslutningsvis kan man konstatera att denna studies begränsade omfång kan tänkas leda 

till att skillnaden mellan de elever som läser på fritiden jämfört med de som angett att de 

inte läser blir extra stor när man diskuterar svaren. Överlag är det också så det ser ut – 

de som är vana läsare har antingen bättre koll på vad kurserna omfattar eller så har de av 

                                                           
34 Skolverket, GY11 – Ämne Svenska. 
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andra orsaker mer likvärdig uppfattning om vad litteraturläsning har för syfte kontra 

läroplanens innehåll.  

De ovana läsarna tenderar till att fokusera mer på att läsningen är ett tvång i skolan, att 

de inte får välja böcker själva och inte så mycket mer än detta. En van läsare berättade 

att denne upptäckte böcker som eleven aldrig hade läst om det inte vore för 

skolundervisningen. Men överlag var det att skolan valde ut böckerna åt dem som var 

den största upplevda skillnaden mellan att läsa i skolan och att läsa på fritiden. 

Resultatet pekar i helhet på att elever på gymnasiet främst ser den språkliga 

utvecklingen som vinsten eller syftet med att läsa skönlitteratur, i skolan likväl som 

utanför. Av Rosenblatts idéer om att läsa för att bland annat förstå sig på andra 

människor återfinns ytterst lite – åtminstone i medveten form. Detta stämmer väl 

överens med det Krisell Molander fann i sin undersökning för sitt examensarbete på 

lärarprogrammet liksom vad Tengberg menar är resultatet av en traditionstyngd praktik 

inom språkundervisningen i kombination med läsning av skönlitteratur. Det verkar inte 

som att Lundströms och Svenssons fynd av en stor spridning av just vanan 

gymnasieelever har av att ha att göra med fiktion i olika medier har haft någon 

nämnvärd konsekvens på just detta utfall – även om det begränsade omfånget av denna 

studie naturligtvis inte kan säga detta med stor säkerhet. Med stöd i Johanssons resultat 

så kan väl enkelt konstateras att läroplanens legitimeringar kring ämnet är 

komplicerade. Därför kanske det inte är så konstigt att utfallet ser ut som det gör. 

Ett förslag på en vidare studie på område skulle möjligtvis kunna fokusera specifikt på 

hur de som inte läser vanligtvis på fritiden uppfattar litteraturdelen inom Svenska på 

gymnasieskolan. I en studie med gruppintervjuer likt denna där ett sådant urval har 

undvikits riskerar det att resultera i att de som läser faktiskt har mer att säga och tar mer 

plats i intervjuerna än de som inte gör det. Andra frågor som inte har ställts här men 

som skulle vara högst aktuella för framtida studier är vad dessa elever tror skulle kunna 

fånga deras intresse och få dem intresserade av att läsa – på fritiden likväl men kanske 

för undervisande lärares skull främst i skolan. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Transkriptioner av gruppintervjuer, genomförda 26 april 2018 på 

en gymnasieskola med teoretiska program i Mellansverige. 

 

Gruppintervju A, 3 elever. 

Fråga: Läser ni böcker på fritiden? 

Nej. [Enstämmigt]. 

Elev 3: Nej. 

Fråga: Okej, det var en kontrollfråga för att se vad vi utgår från. Vad är läsning av 

böcker i skolan bra för? 

Elev 1: Man… 

Elev 3: Ordförråd. Kanske. 

Elev 1: Ah precis. Man får ett större ordförståelse och förståelse för andra ord än vad 

man typ vanligt, alltså typ såhär vardagsord. Man lär sig läsa snabbare. 

Fråga: Vad tror ni det är meningen att ni ska lära er av att läsa böcker i skolan? 

Elev 2: Ja, men det är väl att utveckla språket till första del, alltså, ja så man får så brett 

som möjligt och kan uttrycka sig på ett varierat sätt. Så att man inte bara skriver 

vardagsspråk utan kan skriva lite mer formellt eller vad man ska säga. 

Elev 3: Ah. 

Fråga: Tror ni det finns någon skillnad på varför man läser böcker i skolan jämfört hur 

man läser på fritiden? För nöjes skull till exempel. 

Elev 2: Ja då får man ju bestämma själv.  

Elev 1: Ja det är lite så. 

Elev 2. Här är det ju en bok man ska läsa och så. Oftast.  



 
 

Elev 1. Just i svenska kanske det är lite fritt men annars är det ju så att man får en bok 

som man ska läsa bara. 

Fråga: Tror ni det finns speciella böcker, eller texter, som det är viktigt att lära sig om i 

skolan? 

Elev 2. Ja. 

Elev 1: Ja, men om man tänker på äldre författare. Alltså att man för vidare 

informationen om den. Så att fler generationer vet om dem. Om de har varit kända 

genom tiderna som typ Shakespeare. Sådana saker, kan jag tänka mig. 

Elev 2: Att man måste typ veta om att… 

Elev 1: Ja men det hör till allmänbildningen att man ska veta om dem. 

Fråga: Skulle ni kunna utveckla det lite mer? Varför hör det till allmänbildningen? 

Elev 1: Ja men det har väl med historia att göra. Och det är bra att veta lite om det och 

vara allmänbildad. Det kan vara bra i många sammanhang. 

 

Gruppintervju B, 2 elever. 

Fråga: Tycker ni om att läsa böcker på fritiden? 

Elev 4: Det gör jag inte alls. Jag blir verkligen trött när jag läser så jag somnar och jag 

tycker det är så ointressant att läsa så jag gillar helst att bara se på film. 

Elev 5: Jag är egentligen motsatsen. Jag älskar att läsa böcker och varje sommar läser 

jag gärna två till tre serier med tre böcker i varje. Oftast. Dock har jag inte tid under 

skoldagarna att läsa min egna ”fritidsböcker”. Under jul kanske jag läser lite och när jag 

åker på semester och så då tar jag med mig en bok. Jag gillar det men jag har inte tid 

med det. 

Fråga: Vad tror ni läsning av böcker i skolan är bra för? 

Elev 4 Jag tror det är bra för att man får mer fakta. Man lär sig mycket. 



 
 

Elev 5. Jag tror att man när man läser en bok så lär man sig väldigt mycket av språket. 

Man får ett större ordförråd, man förstår mer, man ser sammanhang lättare och får 

lättare att bearbeta en hel del information. Speciellt när man läser skolböcker som är så 

omfattande. Dessutom när man läser skolböcker och pluggar in som man oftast gör med 

böcker för man ska ju då bearbeta informationen väldigt bra, så lär man sig ju att 

använda materialet man har läst också. Jag tror att läsningen i skolan är väldigt viktig. 

Jag tror det är viktigt att koppla böckerna till faktiska ämnen vi har [tagit upp] i 

svenskan. Eller i andra ämnen också. 

Elev 4. Man märker ju skillnaden också på de som läser mycket, de har bredare 

ordförråd. 

Elev 5. Jag hade ju aldrig kommit in i svenskan om jag inte hade läst böcker. 

Fråga: Vad tror ni det är meningen att ni ska lära er av att läsa böcker i skolan? 

Elev 5: Ja det är väl som jag sa förut, språket. 

Elev 4: Få bredare ordförråd. 

Elev 5. Bearbeta information, förstå information och sen tror jag det är viktigt att skapa 

en diskussion i dig själv. Det jag har lärt mig, när jag har läst böcker på fritiden och i 

skolan också är ju att finns ju så mycket man inte vet om. I skolan får vi ju gärna läsa 

böcker som omfattar andra kulturer också. Så det utvidgar ju inte bara ordförrådet utan 

också hur man ser på världen och kultur. 

Fråga: Tror ni det är en skillnad på varför man läser på fritiden mot hur man läser i 

skolan? 

Elev 4: Skillnad, ja… 

Elev 5: Hur menar du? 

Ja anledningen till att man läser. 

Elev 4: På fritiden är det mer vad man tycker om. Här på skolan blir man tvungen att 

läsa, kanske en bok som man inte tycker så mycket om. Men ändå man måste lära sig 

det för att kunna kunskapskraven eller någonting. 



 
 

Elev 5: I Norge på gymnasiet läser man Anne Franks dagbok. För att man ska förstå den 

delen. Och det gör man ju i historialektionerna. Jag tänker ju att ibland är det så att man 

är tvungen men i skolan är det ju ofta så att man introduceras till saker som man sedan 

kan läsa på fritiden. Jag hade aldrig läst Guldkompassen, jag hade aldrig läst Sagan om 

Ringen och jag hade aldrig läst den boken jag läser nu och de är jag ju jätteglad för att 

jag fick läsa. I skolan är det ju mer ett tvång, man har inte lika mycket av ett val. Men 

det är ju oftast att man blir tvungen till sin lycka… Man får ofta en bok som verkligen… 

Läraren vet ju vad den håller på med. Så den har ju valt ut en bok som fungerar för 

eleverna men som också tar in de saker man ska [kunna].  

[Eleven räknar upp fler exempel från sina kurser] 

Fråga: Finns det speciell litteratur, alltså böcker eller texter, som det är viktigt att lära 

sig om i skolan? 

Elev 4: Det som hände förr. Man får bredare ordförråd genom att lära sig om språket [ur 

äldre böcker]. 

Elev 5: Klassiker är väldigt viktigt. Jag tycker det är konstigt när man träffar [äldre 

människor] som inte har läst Robinson Crusoe och sådana klassiker som alla vet vad det 

är som Greven av Monte-Cristo och sådana saker. Romantiska verk som, de som inte 

hört om Goethe och så. Som inte har hört om sagosamlarna i Norden och Skandinavien 

och sådana saker. Det är ju sådana saker jag tycker det är viktigt att man får fram så att 

man… inte bara för allmänbildningen men också för att den här allmänbildningen ger ju 

så mycket. Man kan ju kolla tillbaka och säga att såhär såg det ut, såhär var det då. Det 

är jätteintressant för man förstår det. Sen så tycker ju också att det är viktigt med saker 

som tar upp det som hänt, så man lär sig, man ser det ur en annan synvinkel när man får 

uppleva det jämfört med att läsa det i en fakta eller historiebok liksom. Sen tror jag det 

är viktigt att man läser böcker som omfattar ett svårare språk […] För det är med böcker 

och sådant som man utvecklar språket. 

Elev 4: Jag läser sådant som är nu. Nutida. För att veta mer. Och det kan ju vara 

tidningar, inte bara böcker. Veta vad som händer runt i världen. Förstå sig på olika 

kulturer. 



 
 

Elev 5: Jag tänker ju på, man möts ju väldigt mycket med andra ungdomar. Jag känner 

ju inte så väldigt många som inte har läst Divergent eller Hunger Games. De är ju 

jätteinne nu. Så det skapar ju en sorts gemenskap att man får läsa. 

Elev 4: Man har någonting att prata om. När man vet [om dem].  

Elev 5: Och det skapar diskussioner och därigenom så utvecklas man ju. 

 

Gruppintervju C, 2 elever. 

Fråga: Tycker ni om att läsa på fritiden? 

Elev 6: Läsa, hur då? 

Förtydligande: Läsa böcker… 

Elev 6: Ja, när jag har tid. Och lust. 

Elev 7: Jag läser nog aldrig förutom när det är en bokuppgift i skolan. 

Fråga: Vad är läsning av böcker i skolan bra för? 

Elev 7: För läsförståelsen och för ordförrådet. Och även för att kunna se hur de som 

jobbar med det skriver. 

Elev 6: Jag tänker att man blir allmänbildad, läser och får förståelse. Ja, och ordkunskap 

och ordförråd. 

Fråga: Vad tror ni att det är meningen att ni ska lära er av att läsa i skolan? 

Elev 7: Meningsuppbyggnad och hur man använder olika typer av ord så man inte 

använder samma ord i följd. 

Elev 6: Det [Elev 7] sa, inte så mycket att lägga till. 

Fråga: Är det skillnad på varför man läser böcker på fritiden, eller i allmänhet, mot 

varför man läser i skolan? 



 
 

Elev 6: Ja, på skolan tror jag man gör det för att man, inte är tvungen men, om man 

liksom vill ha betyg då gör man ju det. Men man kanske inte lider av det lika mycket. 

Elev 7: I skolan får man ju oftast tilldelat en bok, man får liksom inte välja. På fritiden 

får de välja vilken bok du vill, och det ökar väl intresset för att läsa vidare. 

Fråga: Finns det speciella böcker, eller texter, som det är viktigt att lära sig om i 

skolan? 

Elev 6: Hur menar du nu, speciella? 

Fråga: Ja, till exempel finns det några texter som är det viktigt att man lär sig om… 

Några speciella exempel? Kända böcker? 

Elev 6: Klassisk litteratur… Man ska veta hur språket utvecklar sig och genom tiderna 

har förändrats. 

Elev 7: Jag håller med (Elev 1) att man kanske läser någon dåtida bok som är 

jättegammal och sen någon lite nyare och någon som är ny också. Och att man byter 

genre, från fantasy till skräck eller något sådant.  

Fråga: Inget ni vill kommentera mer? 

[Enstämmigt]. Nej. 

 

Gruppintervju D, 3 elever. 

Fråga: Tycker ni om att läsa på fritiden? 

Elev 8: Nej, jag är inte något ”jättefan” av det faktiskt. 

Elev 9: Det blir väl så mycket som man hinner med. Tyvärr så räcker ju tiden inte till 

alltid. 

Elev 10: Jag tycker att det är avslappnade. Jag har läst sen jag var liten så det ligger i 

blodet, kan man väl säga. 

Fråga: Vad är läsning av böcker och berättelser i skolan bra för? 



 
 

Elev 10: Läsförståelsen. 

Elev 9: Det fyller också på ordförrådet en hel del och det märker man inför 

högskoleprovet att man skulle ha läst mer än vad man gör. Tyvärr men, det är viktigt. 

Elev 8: Det blir ju som ett hjälpmedel att läsa mer så man förstår lättare och så. 

Fråga: Vad tror ni det är meningen att ni ska få med er, och lära er, av att läsa böcker i 

skolan? 

Elev 9: Som sagt, öka ordförrådet och sen läshastigheten också. Ju mer man läser desto 

snabbare och vanare blir man. Och just inför ett studieförberedande så kommer man ju 

ha användning av att läsa snabbare på universiteten. 

Elev 8: Ja, det är väl det som är viktigast. 

Fråga: Är det skillnad på hur man läser och vad man läser utanför skolan jämfört med 

hur man läser i skolan? 

Elev 10: Ja, för mig är det för hemma läser jag någonting jag vill läsa i skolan är det 

mer att du måste läsa det här. Eller du har de här två böckerna att välja mellan. 

Elev 8: Ja det blir ju som om man blir tvingad till att läsa. Hemma är det mer att du 

kanske kan läsa serietidningar och sånt. 

Elev 10: Hemma kan du även läsa när du känner för det. 

Elev 9: I mitt fall är det så att det blir ofta artiklar och tekniska faktatexter när jag ska 

utföra något med någon dator eller något. Mycket sådan läsning blir det. Så jag skulle 

säga att det är mer tvärtom för mig. Eller, både och jag läser ju både fakta i skolan och 

hemma. Sen skönlitteratur och sådant blir ju mer på skolan då bara då. 

Jo, det var väl mest skönlitteratur jag var intresserad av… 

Elev 9: Ja, ja. 

Fråga: Sen undrar jag, sist, men inte minst… Finns det texter, litteratur, böcker, som 

det är viktigt att lära sig om i skolan? 



 
 

Elev 9: Specifika, olika genrer och sådant tänker du på? Eller gamla texter och sådant? 

Det kan ju vara viktigt att veta… 

Elev 10: Det hör väl till allmänbildningen… 

Elev 9: Ja, allmänbildningen. 

Elev 8: Det är ju bra att kunna avgöra då om en text är trovärdig eller inte. 

Elev 10: Ja, det kan vara viktigt. 

Har ni några exempel på sådana texter? 

Elev 9: Nu har vi ju läst en del om antika texter och så. Allt kanske inte är jätteviktigt. 

Vissa saker känns lite oviktigt inför vidare studier. Men vissa saker kan vara viktigt då 

att veta ursprunget av, om olika begrepp och skönlitteratur och genrer. Det finns spår 

kvar av det idag i texter och skönlitteratur idag också då. 

Mer kring allmänbildning? På vilket skulle ni säga…? 

Elev 10: Jag vet inte. Det är väl bara sådant som hör till. Att man ska kunna förstå 

varför du pratar om… när någon sitter och pratar om någon gammal text eller 

någonting. Eller om någon drar upp på nyheterna… Ja, jag vet inte, man ska liksom 

känna till det. Känns det som. 

Elev 8: Det känns som att läsning då kan göra att man blir mer bekväm med att prata 

med folk socialt. 

Elev 10: Mm. 

Elev 9: Mm. 

Elev 8: Annars kanske det blir lite sådär man vet inte vad man ska prata om. 

Elev 10: Ja, det är ju lättare att prata om något man har koll på än något man aldrig har 

hört om. 

 

Gruppintervju E, 3 elever. 



 
 

Fråga: Tycker ni om att läsa böcker på fritiden 

Elev 11: Ja. 

Elev 12: Det beror på. Det är alltså, jag väljer inte att läsa. Men om jag får en riktigt bra 

bok så kan det ändå… Jag läser när det känner att det är rätt läge och jag har tid. För 

som gymnasieelev så har du inte så mycket tid. Om du vill träna och bli bra i skolan och 

du vill vara med vänner. Då finner du inte riktigt tiden, och platsen för det. 

Elev 13: Jag försöker läsa. Jag har lånat ut någon bok. Men jag känner att det är svårt att 

inte ha tid. Och jag är egentligen för lat… Sen så skippar jag att läsa, men jag försöker i 

alla fall. 

Fråga: Ja, ska vi gå vidare? Vad är läsning av böcker i skolan bra för? Alltså, 

berättelser och skönlitteratur? 

Elev 13: Ordförråd. Läsförståelse. Det är allting. 

Elev 12: Jag tycker att om man ska skriva rapporter i skolarbete, så besitter man ju 

liksom svenskkunskaper till att kunna formulera sig och uttrycka sig på ett bra sätt. 

Elev 11:  Ja, och sen så finns det väl även lite allmänbildning i att läsa vissa böcker via 

svenskan. Selma Lagerlöf eller dystopier som vi läser nu som är typiskt. Så att man 

får… Även om man inte är jätteintresserad av böcker så får man med sig litegrann, av 

sådant som man bör kunna. 

Fråga: Vad tror ni att det är meningen att ni ska lära er av att läsa böcker i skolan? 

Elev 13: Att utveckla sitt eget språk. 

Elev 11: Kanske lära sig att ha ett varierat språk. De skriver på olika sätt i olika böcker. 

Då lär man sig olika sätt att uttrycka sig på. 

Elev 12: Liksom när passar det sig att formulera sig såhär… Och när… När ska du 

liksom prata lite mer fint och när prata lite mer svåra, avancerade ord. Och när kan du 

prata och skriva vardagligt… 

Elev 13: Det är väl en väldigt bra egenskap att kunna fokusera… 



 
 

Elev 11: Ja. 

Fråga: Är det skillnad på hur man läser, och vad man läser, i skolan jämfört med hur 

man läser utanför skolan? I allmänhet? 

Elev 11: Litegrann är det väl. För när man läser i skolan är det ju tvång att man ska läsa. 

Och läser man på fritiden då läser man för att man tycker att det är kul eller för att man 

tycker att det är en intressant bok. Även om man kan få intressanta böcker på skolan 

så… det är inte ofta det händer liksom så. Att man tycker, ja, men Gud så bra bok och 

så läser man hur mycket som helst. För det är även kontrollerat hur mycket vi ska läsa 

per vecka. Så det är liksom lite mer inboxat hur det ska göras. 

Elev 12: Det var ju så som när vi läste fantasy. Det passar ju inte för allihopa. Det är ju 

inte någonting som alla tycker om. Så det är lite mer… Det känns som det är mer 

tvingat. 

Elev 13: Jag tycker att man får… för mig när jag läser i skolan, så får jag ju det gjort då. 

Så det känns ju lite bättre än om jag försöker läsa hemma så brukar jag oftast inte få så 

mycket gjort. Så det kan ju vara en positiv sak också. 

Elev 11: Mm. 

Fråga: Finns det böcker och texter, alltså litteratur, som är viktigt att lära sig om i 

skolan? Specifika böcker. 

Elev 12: Det är sådana här viktiga historiedelar. Som har spelat viktig roll i historien. 

Elev 11: Ja, typ som speglar den tiden. Lite typiskt. Så att man ändå har lite koll på hur 

folk tyckte och tänkte då. För jag tror att veta historien är viktigt för att inte upprepa 

misstag och sådana saker som var förr som var mindre bra. Om vi ska kunna bli en 

bättre mänsklighet eller vad man nu ska säga… Så måste vi ha lite koll. 

Elev 12: Jag har inget att tillägga. 

Fråga: Har ni några exempel på en specifik bok eller någonting som man bör känna 

till, och ha läst? 

Elev 12: Odyssén. Ja, du bör inte kanske ha läst den men… 



 
 

Elev 13: Vad mer? 

Elev 11: Jag kan tycka typ August Strindberg. Röda rummet eller något. För de är 

ganska… 

Elev 12: [Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige] för att den är ett kulturellt 

arv. 

Elev 13: Jag kan också en… Oliver Twist. Det var… Jag vet vad han heter… Charles 

Dickens. Om hur det inte var bra i samhället då… Det är väldigt bra allmänbildning. 

Fråga: Vill ni kommentera något av era svar? 

Nej. [Enstämmigt]. 

 

 

 


