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Abstract 

Denna studie syftar till att, genom intervjuer med tre gymnasielärare i svenska, 

undersöka hur lärarna upplever sin undervisning och sambandet mellan skönlitterär 

läsning och goda läsupplevelser. Unga läser allt mindre skönlitteratur och skolan kan 

ses som ungas främsta arena för läsning av skönlitteratur. För att elever ska vilja läsa 

skönlitteratur kan en aspekt vara att få med sig goda upplevelser från läsningen. 

Utgångspunkten för studien har varit att få en bild av hur lärarna resonerar om syfte, 

urval, upplägg av undervisning och hur de ser på begreppet en god läsupplevelse. Vad 

som kan tänkas vara en god läsupplevelse definieras i studien utifrån 

receptionsteoretiska begrepp som sedan används för analys av intervjuresultatet. 

Resultatet visar att det finns en vilja från lärarnas sida att ge elever goda läsupplevelser 

och att de medvetet arbetar för att möjliggöra detta. Trots lärarnas arbete med detta, 

uppger de att elevernas inställning till skönlitterär läsning är negativ och att de inte får 

dessa goda läsupplevelser. 

Nyckelord 

Läsupplevelse, läsning, skönlitteratur, undervisning. 

English title 

To solve or to read? A qualitative study of Swedish language teachers’ experiences of 

how fiction reading in school is related to good reading experiences. 
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1 Inledning 

2011 tillsatte regeringen en kommitté för att utreda litteraturens ställning i Sverige och 

ge förslag på statliga insatser som krävs för att stärka litteraturens ställning i landet. När 

utredningen publicerade sitt material 2012 uttrycktes en oro för litteraturens ställning 

hos unga läsare och deras läsvanor (SOU 2012:11-12). De kom fram till att 

läsfärdigheten minskat hos unga läsare och att möjligheterna att förstå och ta till sig 

litterära texter påverkats negativt. I utredningen påpekas att detta även leder till att 

möjligheten till egna läsupplevelser begränsas. Sedan utredningen gjordes 2012 har 

ytterligare siffror framkommit som visar att oron var berättigad och att ungas läsning 

under de senaste åren drastiskt har minskat. Statens medieråd, som undersöker ungas 

medievanor, visar i sina studier att ungas (9-18 år) dagliga läsning minskat betydligt 

från 2012 till 2018. Främst är det de äldre barnens läsning som minskat och en 

jämförelse mellan 18-åringars läsning 2012 och 2018 visar att den dagliga läsningen av 

böcker och tidningar gått ner från 27 procent till 11 procent (Statens medieråd 2012, 

2019).  

Idag när sociala och audiovisuella medier tar upp allt större del av ungas fritid, blir 

skolan den främsta arenan för ungas läsning av skönlitteratur1. Flera initiativ har också 

tagits för att uppmärksamma och uppmuntra arbete med skönlitteratur i skolan, 

exempelvis olika projekt som läslyftet och namnbyte från höstlov till läslov. Lärarna har 

därmed en viktig roll i arbetet med ungas läsning och att arbeta med att ge dem goda 

upplevelser av den läsning som sker i skolan. Därför är det intressant att undersöka hur 

lärare resonerar om sitt arbete med skönlitteratur i undervisningen och hur de förhåller 

sig till att ge eleverna goda upplevelser av läsningen. 

I det teknologiska informationssamhället möter elever idag inte endast texter i den 

traditionellt tryckta formen och i ämnesplanen för svenskämnet framgår det att elever 

ska möta olika typer av text. Resultat från PISA och PIRL tyder på att elever som ägnar 

sig åt den traditionella läsningen har en bättre läsförståelse även av digitala texter 

(Öhman 2015:166).  Läsning av skönlitteratur tycks därför bidra till en bättre 

läsförståelse av såväl traditionella texter som digitala texter, men det omvända 

förhållandet behöver nödvändigtvis inte vara detsamma (Öhman 2015:166). Från 

utbildningsväsendets perspektiv är förmodligen läsförståelse en viktigare aspekt än 

 
1 I denna studie avgränsas begreppet skönlitteratur till typografiska texter. Exempelvis böcker.  



 

 4 

läsupplevelse, och om det är läsförståelse skolan vill utveckla hos eleverna är det den 

traditionella läsningen som bäst övar upp detta. Därför har en avgränsning gjorts till att i 

studien endast behandla läsning av skönlitteratur och den upplevelse läsning ger2.  

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka hur ett antal lärare upplever sin undervisning och 

sambandet mellan skönlitterär läsning och goda läsupplevelser. Studien utgår från ett 

receptionsteoretiskt perspektiv på läsning och receptionsteoretiska begrepp används för 

att definiera vad en god läsupplevelse kan vara. 

Studien utgår från följande frågeställningar:  

-       Hur ser lärarna på syftet med läsning av skönlitteratur i skolan? 

-       Hur görs urvalet av skönlitteratur och vad för litteratur väljer lärarna att 

använda sig av i undervisningen?  

-       Hur ser lärare på begreppet god läsupplevelse? 

-      Hur resonerar lärare om upplägg av undervisning i skönlitteratur? Och hur 

kan det förstås i relation till begreppet god läsupplevelse? 

 
2 Bakgrund 

Följande avsnitt presenterar faktorer som påverkar läsning och läsningens utformning i 

skolan, i förhållande till upplevelse av läsning. Först behandlas styrdokumentens 

framskrivning av skönlitteratur och därefter diskuteras kort det vidgade textbegreppet. 

Slutligen ges en översiktlig bild över läsningen i skolan.  

2.1 Styrdokument 

Litteraturens plats i svenskundervisningen är tydligt framskriven i kursplanerna för 

svenska på gymnasiet. Där framgår det att läsning av skönlitteratur ska bidra till att 

eleverna får en förståelse för andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och 

föreställningsvärldar samt vara en källa till självinsikt. Vidare ska undervisningen också 

stimulera elevernas lust att läsa och på så sätt stödja deras personliga utveckling. 

Genom skönlitterär läsning ska även eleverna ges möjlighet att ”se såväl det 

särskiljande som det allmänmänskliga i tid och rum” (Gy11 2017). En annan central del 

 
2 Förtydligande: läsning och goda läsupplevelser av facklitteratur faller utanför denna studies ramar. 
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i litteraturundervisningen är hur kunskapskraven skrivs fram och på vilka sätt eleverna 

ska bedömas inom området. Kunskapskraven i kurserna för svenska på gymnasiet är av 

en mer analysinriktad karaktär, jämfört med vad som skrivs fram i syftet. Eleverna ska 

exempelvis redogöra för och analysera likheter och skillnader mellan olika verk och 

kunna använda sig av litteraturvetenskapliga begrepp för att analysera de skönlitterära 

texterna (Gy11 2017). Detta går att förstå genom att det är enklare att göra bedömningar 

och mäta förmågor på vad eleverna kan om litteratur, än vad de lär sig genom 

litteraturen (Lundström, Manderstedt och Palo 2011:22). 

Litteraturundervisningen i svenskämnet kan sägas brottas med en motsättning mellan en 

spontan upplevelseläsning och en mer akademisk och kritiskt reflekterande läsning 

(Martinsson 2016:162). Motsättningen kan på sätt och vis även ses i förhållandet mellan 

ämnets syfte och dess kunskapskrav. Syftet skrivs fram med ett stort fokus på att 

eleverna ska uppleva skönlitteraturen och genom den få en förståelse som kan bidra till 

personlig utveckling. Kunskapskraven å andra sidan är mer inriktade på användning av 

litteraturvetenskapliga begrepp för att analysera och tolka litteratur. Martinsson 

(2018:163) menar att även om det finns en motsättning mellan dessa syner på litteratur 

kan de även tänkas fungera i symbios med varandra. Ett behärskande av 

litteraturvetenskapliga begrepp kan tänkas fördjupa läsupplevelsen och samtidigt vara 

en förutsättning för att skapa läsupplevelse.  

2.2 Ett vidgat textbegrepp 

Något som kan förklara ungdomars minskade läsning är deras ökade bruk av andra 

medier (Statens medieråd 2019:68-74). Ämnesplanen för svenska på gymnasiet (Gy11 

2017), visar dock på att läsning idag kan ske på en mängd olika sätt. Christina Olin-

Scheller (2008:127) beskriver skillnaden i elevers läsning på fritiden kontra i skolan och 

menar att de i skolan oftast möter traditionella typografiska texter och att denna läsning 

inte innefattar något större känslomässigt engagemang. Fritidsläsningen å andra sidan 

består till största delen av multimodala texter som engagerar och berör eleverna 

känslomässigt. Det finns enligt Olin-Scheller (2008:128) en kollision mellan lärarnas 

och elevernas medierepertoar vilket leder till ett avvisande, från eleverna, av de texter 

som läses i skolan. 
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2.3 Läsning i skolan 

Det framskrivna syftet gällande den skönlitterära läsningen i skolan utgår idag till stor 

del ifrån ett perspektiv där läsarens och textens samspel är i centrum. 

Erfarenhetspedagogiken, att elevernas erfarenheter bildar utgångspunkt, har kommit att 

spela en viktig roll i den moderna skönlitteraturundervisningen (Borsgård 2019:191). 

Inom tidigare litteraturpedagogik låg fokus på författaren och texten (Svedner 2011:36-

37). Den tidigare litteraturpedagogiken var bildnings- och färdighetsinriktad och syftade 

till ”att förmedla en traditionell kanon och ett svenskt kulturarv” (Martinsson 2016:8). 

Efter 1970-talet har litteratursynen i svenskämnet successivt förändrats till att föra in 

elevernas egna erfarenheter i litteraturundervisningen.  Gunilla Molloy (2008:73) menar 

att även om det skett en förskjutning så syns den inte tydligt i undervisningspraktiken. 

Elever lär sig fortfarande att texten i viss mån har en bestämd mening och ska ses på ett 

visst sätt och att det således är det eleverna ska se i texten. På det sättet blir elevernas 

tolkningsutrymme begränsat och det handlar inte längre om ett möte mellan text och 

elev, utan ett sökande efter textens mening från elevernas sida (Molloy 2008:73). 

Samtidigt som svenskämnets syfte skrivs fram med fokus på läsaren och dennes 

tolkning och samspel med texten tyder studier på att läsning i skolan har en starkt 

instrumentell karaktär (Wintersparv m.fl 2019; Öhman 2015:35). Den instrumentella 

läsningen karakteriseras av att läsaren letar efter specifika saker i texten. Det kan handla 

om att hitta teman, symboler i litteraturen eller göra jämförelser mellan olika verk. Den 

instrumentella läsningen kan sättas i kontrast mot upplevelseläsningen som istället 

fokuserar på att läsaren ska ta till sig texten på ett mer känslomässigt plan (Öhman 

2015:36).  

En alltför instrumentell och uppgiftscentrerad läsning kan riskera att påverka och 

förminska elevernas läsupplevelse i negativ riktning (Nordberg 2017:243). Elever 

vittnar om att det är stora skillnader mellan läsning i skolan och läsning på fritiden 

(Nordberg 2017:216-217). De menar att läsningen i skolan upplevs mindre lustfylld och 

att det snarare handlar om att leta efter svar och att checka av saker. Konsekvenserna 

blir, utöver att läsningen blir någonting tråkigt, att reflektion och tänkandet kring det 

lästa uteblir, eller minskas då eleverna endast läser för att hitta svar eller att hitta 

material till analys av texten. Många av eleverna uppger också att de i skolläsningen 

läser snabbare och ytligare än vad de gör i fritidsläsningen. Problemet kan tänkas ligga i 
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den uppgiftskultur som råder i skolan där instruktioner och uppgifter styr och påverkar 

elevernas läsning (Ullström 2009:122). 

3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras forskning som bedrivits gällande elevers läsning och 

upplevelse av skönlitterär läsning. En stor del av den forskning som bedrivs på läsning 

är pedagogiskt och didaktiskt inriktad. Den omfattar framförallt läsförmåga, 

lässförståelse och litteratursamtal3. Mindre utforskat är upplevelseläsning i ett 

skolsammanhang och hur lärare och elever, framförallt i de äldre åldrarna, resonerar om 

detta. Det finns dock svårigheter i att göra skillnad på upplevelse av läsning och 

exempelvis läsförmåga, eftersom dessa ofta hör samman. Elever som gillar att läsa och 

har goda upplevelser av det, har också en mer utvecklad läsförmåga än elever som inte 

gillar att läsa (Fredriksson & Taube 2012:100).  

3.1 Förhållningssätt till läsning och skönlitteratur 

Åse Hedemark (2011) har i sin studie Barn berättar intervjuat yngre elever gällande 

deras relation till läsning. Hon menar att det går att utläsa tre olika förhållningssätt till 

läsning från elevernas utsagor, dessa kategoriserar hon som den lustfyllda läsningen, 

läsning som tvång och den instrumentella läsningen. Den lustfyllda läsningen 

karakteriseras som avslappnande och frivillig och beskrivs ofta som en verklighetsflykt 

(Hedemark 2011:46). Eleverna ger här uttryck för ett starkt behov av att kunna 

identifiera sig med personer eller miljöer i de lästa böckerna för att kunna göra 

kopplingar till sitt eget liv. De elever som ger uttryck för läsning som tvång ser 

läsningen som påtvingad och en syssla som de endast ägnar sig åt om de måste 

(Hedemark 2011:46). Det handlar exempelvis om påtryckningar från lärare och 

föräldrar om att de ska läsa. Hedemark (2011:46) menar att skillnaderna mellan den 

positiva och negativa inställningen till läsning kan tänkas grunda sig i elevernas 

läskunskaper.  

Det sista förhållningssättet som tas upp är den instrumentella läsningen. Här beskrivs 

inte läsningen som antingen rolig eller tråkig, utan som nyttig (Hedemark 2011:47). 

 
3 Se exempelvis Kuhn, M. R. (2005). ”A comparative study of small group fluency instruction.” 

Reading Psychology, 26 s. 127-146;  Bommarco, B (2006). Texter i dialog: en studie i 
gymnasieelvers litteraturläsning. Diss. Lund: Lunds universitet, 2006; Delgado, P. Vargas, C. 

Ackerman, R. och Salmerón, L. (2018). ”Don’t throw away your printed books: A meta-analysis on 

the effects of readning media on reading comprehension.” Educational Research Review, 25 s. 23-

38. 
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Barnen med det här förhållningssättet lyfter fram hur de genom att läsa utvecklar 

kunskaper och förmågor kopplade till läsningen. Detta är enligt Hedemark (2011:47) 

det förhållningssätt som bäst stämmer överens med den läsundervisning som sker i 

skolan och att dessa elever därför kan tänkas premieras.    

Arbetet med skönlitteratur kan komma till uttryck på olika sätt i skolan, framförallt 

kopplat till frågan om vad eleverna lär sig vid undervisning av skönlitteratur. Molloy 

(2002) som följt högstadielärare och deras klasser under tre år och undersökt deras 

arbete med skönlitteratur, gör en distinktion mellan att lära om skönlitteratur och att lära 

av skönlitteratur. Att lära om skönlitteratur handlar om att få förståelse för textens 

struktur både när det gäller språk och berättarteknik och eventuella teman. Detta är ett 

förhållningssätt till skönlitteratur som underlättar lärarens bedömning av eleverna och 

som kan tänkas fungera som kunskapskontroll. Detta, menar Molloy, ”kan komma att 

påverka elevernas inställning till läsning av skönlitteratur” (Molloy 2002:312). Studien 

visar att lärarna till stor del utformar sin undervisning för att lära om skönlitteratur, men 

lärandet av skönlitteratur är också något som lyfts fram av lärarna och som syns i 

undervisningen.  Här handlar det till stor del om en önskan om att eleverna ska uppfatta 

läsningen som relevant för dem, att de kan känna igen sig och genom detta utveckla 

förståelse för sig själva och för andra (2002:313). 

3.2 God läsupplevelse enligt läsare och elever 

Vad som karaktäriserar en god läsupplevelse är relativt outforskat, framförallt när det 

kommer till äldre elever. I Litterær æstetisk oplevelse redogör dock Gitte Balling (2009) 

för vad läsvana läsare uppger som centralt i att ha en god läsupplevelse. I studien 

framkommer det att läsarna vill bli känslomässigt berörda av texten och att texten 

lämnar kvar något, en känsla eller en tanke, hos läsaren efter avslutad läsning. Det 

primära för en god läsupplevelse enligt informanterna i studien är alltså den 

känslomässiga upplevelsen i mötet med texten. Balling (2009:175) visar även att 

läsarens livstillstånd och livfaser påverkar läsningen av en bok. Detta leder till att en 

läsare vid olika tillfällen kan uppleva en bok på olika sätt och även att olika läsare kan 

uppleva samma bok på olika sätt.  

I sin undersökning av gymnasieelevers förhållande till fiktiva texter belyser Olin-

Scheller (2006:223-228) bland annat det känslomässiga engagemangets betydelse för 

elevers läsning av fiktionstexter. Hon undersöker skillnaden mellan elevernas 
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fritidsläsning och den läsning som äger rum i skolan och det är enligt henne just den 

känslomässiga aspekten som är den största skillnaden och samtidigt det som eleverna 

ser som texternas viktigaste funktion. Från studien framkommer att elevernas 

fritidsläsning främst består av multimodala texter och att dessa texter berör eleverna på 

ett mer känslomässigt plan än de litterära texter eleverna möter i skolan. Läsningen i 

skolan upplevs som tråkig och långsam, i förhållande till den läsning som sker hemma.  

Även Olle Nordberg (2017) har undersökt gymnasieelevers förhållande till läsning och 

identifierat vilka genrer eleverna anser har gett dem en stor läsupplevelse. Han visar i 

sin avhandling att en förändring har skett i vad eleverna helst läser, och vilka genrer de 

kopplar till en stor läsupplevelse. En del i studien behandlade vilka texter eleverna 

själva framhåller som stora läsupplevelser. I studien jämfördes elevuppsatser från 2000 

med likadant utformade uppsatser från 2012. Det framkommer i uppsatserna från 2012 

att den genre eleverna framhåller som främst har bidragit till en stor läsupplevelse är 

fantastikgenren. 51% av eleverna angav den genren som bidragande till en stor 

läsupplevelse jämfört med 9% år 2000. I elevuppsatserna från 2012 framkommer det 

även att det endast är 2% som framhåller att genren klassiker/ansedda författarskap har 

bidragit till stor läsupplevelse (Nordberg 2017:94). 

Som nämndes i inledningen av avsnittet är forskningen angående läsupplevelse i de 

senare årskurserna inte särskilt omfattande. Den ovan presenterade forskningen kan 

dock användas för att få förståelse om faktorer som påverkar läsning och förhållandet 

till läsning från såväl lärare som elever. Hedemarks, Molloys, Olin-Schellers och 

Nordbergs studier behandlar samtliga läsning i skolan och förhållningssätt till läsning. 

Detta är intressant att sätta i relation till denna studies intervjuresultat för att ytterligare 

förstå lärarnas resonemang om läsning. Ballings studie är inte didaktiskt inriktad men 

ger en bild av vad läsare framhåller som centralt vid goda läsupplevelser vilket kan 

skapa en förståelse och sättas i relation till lärarnas resonemang om läsupplevelser.  

4 Teoretisk utgångspunkt 

Vår utgångspunkt för att närma oss frågan vad som kan tolkas som en god läsupplevelse 

utgår från ett receptionsteoretiskt perspektiv. Receptionsteorin fick starkt fäste i 

litteraturvetenskapen under andra hälften av 1900-talet, och skiljer sig från tidigare 

traditioner på så sätt att den sätter läsaren i fokus (Tenngart 2010:55). Receptionsteorin 

är dock inget entydigt område, utan utgör snarare ett fält med flera olika traditioner med 

olika syn på läsning. Gemensamt är dock att de bekräftar vikten av läsaren, texten, och 
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den sociala kontexten som läsningen tar plats i (McCormick 1994:14). I följande avsnitt 

presenteras tre olika receptionsteoretiska begrepp som används för att definiera en god 

läsupplevelse, som sedan används för att analysera studiens intervjuresultat. 

4.1 Efferent och estetisk läsning 

En central forskare inom det receptionsteoretiska fältet är Lousie M. Rosenblatt. Hon 

beskriver en skillnad i hur läsare angriper och tar till sig ett litterärt verk. Uppdelningen 

görs mellan det som hon kallar för efferent och estetisk läsning (Rosenblatt 2002:41). 

Den efferenta läsningen handlar om hur läsaren söker kunskap i den litterära texten och 

är således en form av praktisk och informationsinhämtande läsart. Den estetiska 

läsningen behandlar å andra sidan den typ av läsningen som riktar sig mot upplevelser 

av känslor, att genom läsningen förnimma och genom sina personliga erfarenheter skapa 

en mening i texten. Hon menar att båda aspekterna är verksamma vid läsning, men i 

olika hög grad. ”Transaktionen med en text berör både referentiella och affektiva 

aspekter av medvetandet, och den grad av uppmärksamhet som ägnas dessa kommer att 

bestämma var läsningen kommer att hamna i det kontinuum från det huvudsakliga 

efferenta till det huvudsakliga estetiska” (Rosenblatt 2002:41). Rosenblatt (2002:41) 

lägger ingen värdering i läsformerna, däremot framhäver hon vikten av att vid läsning 

av skönlitteratur ha en större inriktning mot den estetiska polen. 

Rosenblatt (2002:36) använder sig av begreppet transaktion för att beskriva den process 

som läsningen utgör, där läsare och text påverkar varandra. När läsaren möter texten gör 

hen det med ett bagage av erfarenheter och värderingar samt med förväntningar på 

själva texten, vilket påverkar uppfattningen av texten. Texten å sin sida kan tvinga 

läsaren att omvärdera och revidera den, för att ”införliva” textens värderingar. Denna 

syn, att text och läsare är i dialog med varandra, går även att finna hos Kathleen 

McCormick (1994).  

4.2 Repertoarer 

McCormick (1994:69-76, 87) menar att en läsare i olika grad kan matcha respektive 

hamna i konflikt med en text. Detta baserar hon på en teori om repertoarer där både 

texten och läsaren för med sig allmänna och litterära repertoarer in i läsningen. De 

allmänna repertoarerna innefattar frågor rörande normer, erfarenheter, uppfattningar och 

idéer. Både läsaren och texten för med sig allmänna repertoarer in i läsningen. Texten 

ger uttryck för vissa idéer, normer och erfarenheter osv. Samtidigt för läsaren med sig 
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personliga erfarenheter och uppfattningar och i läsningen uppstår ett möte mellan dessa. 

Även den litterära repertoaren finns hos både läsare och text. Textens litterära repertoar 

handlar om dess narrativa uppbyggnad, t.ex. berättarperspektiv, karaktärsbeskrivningar 

och dramaturgiska uppbyggnad. Läsarens litterära repertoar rör frågor om litterär 

erfarenhet, t.ex. syn på litteratur och vad litteratur är för något. McCormick (1994:69-

76, 87) menar att en läsare hamnar i konflikt med texten om repertoarerna från texten 

respektive läsaren inte överensstämmer med varandra. Detta kan leda till att läsaren tar 

avstånd från texten. Repertoarerna kan således även matcha varandra vilket leder till ett 

samspel mellan text och läsare. 

4.3 Subjektiv förankring 

Även Lars-Göran Malmgren (1983:22-23) behandlar frågor om elevernas erfarenheter 

kopplat till läsning, när han redogör för begreppet subjektiv förankring. Detta begrepp 

syftar på att läsaren måste känna en viss form av igenkänning för att inte avvisa texten. 

Det handlar om att läsaren måste kunna relatera till det skrivna på ett erfarenhetsmässigt 

plan. Det måste finnas en koppling mellan läsarens verklighet och de erfarenheter som 

texten förmedlar. Motsvarigheten till subjektiv förankring menar Malmgren är 

instrumentalism. Instrumentalism kommer till uttryck i skolan som ren uppgiftslösning, 

där eleverna styrs i sin läsning till att enbart ge läraren de svar som förväntas. 

Malmgren, trycker därför på vikten av att de i skolan får läsa texter där de har möjlighet 

till igenkänning. Inlevelse i texten blir enligt Malmgren grunden till att kunna tolka en 

litterär text.  

4.4 God läsupplevelse 

Utifrån ovanstående forskare och deras teorier går det, enligt vår uppfattning, att närma 

sig frågan om vad som utgör en god läsupplevelse. Utgångspunkten för begreppet en 

god läsupplevelse, i vår studie, blir de ovan nämnda begreppen från Rosenblatt, 

McCormick och Malmgren. En god läsupplevelse av skönlitteratur grundar sig i att den 

är mer inriktad mot den estetiska, snarare än den efferenta polen. Det handlar om att 

läsningen ska vara mer känslomässigt inriktad och att läsaren genom sin personliga 

erfarenhet skapar mening i texten. Vidare krävs det även en matchning mellan textens 

och läsarens repertoarer för att läsaren ska kunna ta till sig texten. Här krävs således en 

matchning mellan både den litterära och den allmänna repertoaren som McCormick 

(1994) beskriver. Slutligen måste det finnas en subjektiv förankring vid läsningen. 
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Läsaren behöver kunna relatera till texten på ett erfarenhetsmässigt plan och uppleva en 

viss grad av igenkänning.  

5 Metod och material 

I följande avsnitt beskrivs den metod som använts för att genomföra studien samt det 

urval som gjorts och hur intervjuerna har genomförts. Även de etiska aspekterna som 

det har tagits hänsyn till tas upp och avsnittet avslutas med kritiska reflektioner 

angående den valda metoden. 

5.1 Metod  

En kvalitativ forskningsmetod har använts. Metoden syftar till att söka kunskap om 

individers upplevelser av den sociala verklighet de befinner sig i (Dalen 2015:15). Det 

aktuella studieobjektet är lärare och deras upplevelser gällande undervisning i läsning 

av skönlitteratur. I och med att det är lärarnas resonemang om sin undervisning som 

undersöks lämpar sig en kvalitativ metod.  

För att möjliggöra undersökningen av lärares upplevelser av sin undervisning används 

intervju som metod. Intervjuerna är av semistrukturerad karaktär vilket ger en 

flexibilitet under intervjuerna då informanterna ges möjlighet att utveckla sina tankar 

(Bryman 2018:563). Det ger även intervjuarna möjlighet att fånga upp intressanta 

aspekter och ställa följdfrågor baserade på vad informanten väljer att säga. Vid 

semistrukturerade intervjuer utgår forskaren från en intervjuguide med vissa bestämda 

frågor. Frågorna kan behandlas i olika ordning och kan anpassas efter vad informanten 

säger. Informanten har en stor frihet i att utforma svaren på sitt eget sätt.  

5.2 Urval  

Totalt 16 gymnasielärare i svenska kontaktades via mejl varav tre lärare hade möjlighet 

att medverka i studien. Inför intervjuerna fick de medverkande lärarna information om 

studien i form av ett informationsbrev (se bilaga 1) bifogat i mejl. Ett målstyrt urval har 

gjorts då det lämpar sig bäst för studiens syfte. Ett sådant urval kännetecknas av att 

forskningsfrågorna styr urvalet av informanter för att i så stor utsträckning som möjligt 

säkerställa att studiens frågeställningar besvaras (Bryman, 2018:498). Därför 

kontaktades gymnasielärare som i dagsläget undervisar i kurser i svenska. I och med att 

en kvalitativ metod har använts är antalet informanter begränsat till ett färre antal. 

Lärarna som kontaktades arbetar på gymnasieskolor inom ett begränsat geografiskt 
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område, detta för att underlätta insamlandet av materialet samt för att den geografiska 

aspekten inte är relevant för studiens syfte. 

5.3 Genomförande av intervjuer och hantering av material 

Lärarna fick själva välja tid och plats för intervjuerna för att på så sätt öka möjligheten 

till att lärarna ville medverka. Intervjuerna tog 40-60 minuter och spelades in med 

mobiltelefon. En intervjuguide (Se bilaga 2) användes som utgångspunkt vid 

genomförandet av intervjuerna. En intervjuguide är lämplig vid semistrukturerade 

intervjuer, eftersom det skapar en struktur som säkerställer att intervjun behandlar det 

tänkta området och samtidigt möjliggör en flexibilitet i intervjun (Bryman 2018:565). 

Efter intervjuerna genomgick det inspelade materialet en bastranskription där de delar 

av intervjuerna som var intressanta i förhållande till studiens syfte skrevs ned. 

Bastranskription är en transkriptionsmetod som används för att, i detta fall, spara tid då 

mätning av pauser och liknande inte görs. Transkriptionsmetoden är därmed inte lika 

detaljerad och möjliggör transkribering av en större mängd data (Norrby, 1996, 

80). Studiens frågeställningar blev sedan utgångspunkt för att sammanställa 

intervjuresultatet. 

För att analysera ett insamlat intervjumaterial är det lämpligt att låta materialet genomgå 

en kodningsprocess, där materialet kategoriseras för att innehållet ska kunna tolkas på 

en mer teoretisk nivå (Dalen 2015:78). Det transkriberade materialet kategoriserades i 

förhållande till studiens teoretiska utgångspunkt, detta för att kunna se mönster, likheter 

och skillnader mellan intervjusvaren. Begreppen efferent och estetisk läsning, litterära 

och allmäna repertoarer samt subjektiv förankring användes för att kunna analysera och 

tolka intervjuresultatet.  

5.4 Etiska aspekter  

I studien har det tagits hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002): 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

De medverkande lärarna har inför intervjuerna fått information om studiens syfte i ett 

mejl där informationsbrevet bifogades. Lärarna fick också information om att de när 

som helst hade möjlighet att avbryta sin medverkan i studien. I samband med 

transkribering av intervjuerna upprättades även kodnycklar för att säkerställa 

anonymitet för de medverkande lärarna. Namnen på lärarna har bytts ut och de har 
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namngetts som lärare 1, lärare 2 och lärare 3. Det insamlade materialet har endast 

använts för studiens syfte. 

5.5 Metodkritik  

Antalet informanter, tre stycken, kan ses som begränsat. Utgångspunkten var att 

intervjua sex gymnasielärare men på grund av lågt svarsantal och två sena avhopp, blev 

resultatet endast tre medverkande lärare. Ett litet antal informanter minskar 

generaliserbarheten av resultatet, men då det inte har varit studiens syfte att dra 

generella slutsatser om hur lärare resonerar om sin undervisning, är detta av mindre 

vikt. Det finns också en fördel i att begränsa antalet informanter till ett färre antal då det 

insamlade materialet blir med hanterligt och överblickbart (Trost 2010:143). Det låga 

antalet informanter har skapat möjligheter att lättare jämföra lärarnas svar och på så sätt 

sammanställa ett resultat.  

En faktor som kan ha påverkat intervjusituationen är att vi var två personer som 

intervjuade. Det finns en risk att informanten känner sig i underläge när de som 

intervjuar är fler till antalet (Trost 2010:67). Ett sätt att undkomma detta var att 

genomföra intervjuerna på lärarnas arbetsplats, där de kände sig bekväma. Samtidigt 

finns det en fördel i att vara två som genomför intervjuerna då det ökar chanserna att 

notera intressanta aspekter som informanten nämner och därmed kunna ställa 

följdfrågor. 

Det finns även en risk att tolkningar av lärarnas svar skulle kunna påverkas av bristande 

insyn i lärarnas arbete. För en större insyn och en djupare förståelse av det lärarna 

beskriver i intervjuerna angående sin undervisning hade det varit intressant att observera 

undervisningssituationer och ta del av upplägg och uppgifter kopplat till skönlitteratur. 

6 Intervjuresultat 

I det här kapitlet presenteras resultatet från de genomförda intervjuerna. Kapitlet är 

uppdelat i fyra delar utifrån studiens frågeställningar: Syftet med läsning, urval av 

litteratur, upplägg av undervisning och begreppet god läsupplevelse.  

6.1 Läsningens syfte 

På frågan om hur lärarna ser på syftet med att läsa skönlitteratur i skolan lyfter samtliga 

tre lärare fram två specifika aspekter. De talar för det första om läsningen som en arena 
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för att träna förmågor, så som läsförståelse och analysförmåga. ”För att kunna vara 

fungerande vuxna människor som har möjlighet att nå sina mål tror jag att de behöver 

ha god läsförståelse och för att ha god läsförståelse behöver man ha läst mycket” 

(Lärare 1). Lärarna ger uttryck för att läsning ger förutsättningar för att lyckas i övriga 

skolämnen och i livet efter skolan. Genom att öva upp läs- och analysförmåga menar de 

att eleverna får bättre förutsättningar för att lyckas i livet.  

För det andra talar de om läsning som ett sätt att få förståelse för andra, sig själv och för 

omvärlden. Arbete med skönlitteratur blir en ingång till att diskutera allmänmänskliga 

förhållanden och att arbeta med skolans mer övergripande syfte att främja förståelse för 

andra människor. ”Jag tycker att det är en av skönlitteraturens stora styrkor, att nä okej, 

jag har aldrig upplevt kriget i Syrien, men den här boken är skriven av någon som har 

upplevt kriget i Syrien och så får jag den allmänmänskliga förståelsen liksom” (Lärare 

1). Denna del är den som lärarna själva lyfter som den stora anledningen till att själva 

vara läsare och varför de läser på sin fritid. De vill uppslukas av en historia som berör 

och berikar och samtidigt ger dem något att fundera och reflektera över när läsningen är 

avslutad. Detta är något de lyfter som de även vill att eleverna ska få uppleva när de 

läser, men också det som de anser svårast att ge eleverna.  

Samtidigt som lärarna lyfter att en stor och viktig del i läsningen handlar om att få 

förståelse för andra och sig själv, är lärarna överens om att elevernas syn på syftet med 

läsningen till viss del skiljer sig åt från vad de själva ser som syftet. Lärare 1 uttrycker 

sig bland annat på följande sätt på frågan om vad hen tror om elevernas syn på syftet 

med läsning; ”Sorgligt nog kan det nog för vissa vara att behaga lärare. Jag läser för att 

kunna göra det läraren har sagt” (Lärare 1). De menar att eleverna framförallt ser på 

läsning som något som görs för att läraren har sagt att det ska göras och som ett sätt att 

träna sig i att läsa text och att hitta likheter och skillnader mellan olika verk, författare 

och epoker. ”För att vi ska göra en uppgift tror jag de säger, det är för att vi ska bli 

bättre på att läsa, men ingenting annat säger de” (Lärare 3).   

6.2 Urval av litteratur 

Urvalet av litteratur skiljer sig åt mellan de olika kurserna i svenska på gymnasiet. 

Framförallt utmärker sig kursen svenska 2 ut, där ett stort fokus ligger på 

litteraturhistoria, vilket påverkar vilka litterära texter som väljs ut. 
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Samtliga lärare är överens om att det urval som görs främst är kopplat till att texterna på 

ett eller annat sätt ska knyta an till eleverna och deras verklighet. Vid frågan om vilka 

texter som väljs ut och vad som främst står i fokus vid valet av litteratur svarar lärare 2 

att ”det är ungdomsböcker, så att man ska kunna identifiera sig med huvudpersonen” 

(Lärare 2). Detta känns igen i svaren från de andra lärarna.  Den litteratur som väljs ut är 

främst texter som skildrar ungdomar och behandlar frågor om genus, identitet, kärlek 

och utanförskap. Lärarna beskriver också att de gör anpassningar i urvalet baserat på 

exempelvis vilken inriktning eleverna läser eller vilka intresseområden som finns i 

klassen. ”Framförallt försöker jag utgå ifrån vad jag tror de kan tycka är intressant […] 

vad tar den här boken upp för frågor som kan intressera dem?” (Lärare 3). Lärare 1 

undervisar främst elever med estetisk inriktning och baserar delvis sitt urval av litteratur 

på texter som berör till exempel musik, eller annat som kan knyta an till deras 

inriktning.  

En viss skillnad finns i svenska 2 där ett större fokus ligger på att välja ut texter som 

kan användas för att belysa epoktypiska drag. På frågan om litteraturhistoria är ett 

svårare arbetsområde än övrig litteraturläsning i skolan, svarar samtliga lärare att så är 

fallet. De kopplar detta till att texterna dels kan ha ett svårare språk och att eleverna 

behöver en större förförståelse för att kunna ta till sig innehållet.  

Elevernas delaktighet i valet av litteratur varierar beroende på kurs och på utformandet 

av den uppgift som är kopplad till läsningen. Ett vanligt tillvägagångssätt är att ett antal 

böcker väljs ut av läraren som knyter an till ett visst tema, och att eleverna därefter 

väljer ut en bok att läsa. Lärarna ger uttryck för att det är viktigt att de böcker som väljs 

ligger på lite olika nivåer rent språkligt, detta för att elevernas läsförmåga skiljer sig åt 

och att alla måste få till sig böcker som de kan ta sig igenom, men som samtidigt 

utmanar dem. I andra fall är det av större vikt att samtliga elever läser samma bok, 

vilket minskar elevernas delaktighet i valet av litteratur.  

6.3 Upplägg av undervisning 

Upplägget av undervisningen skiljer sig åt beroende på vad det specifika området med 

läsning behandlar. Det finns dock gemensamma drag i sättet att arbeta med litteratur hos 

lärarna. 

Lärarna beskriver att all den läsning av skönlitteratur som sker på gymnasiet är kopplad 

till en specifik uppgift som är tänkt att testa elevernas förmågor inom olika delar av 
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ämnet. Förmågorna som ska testas behöver inte ha direkta kopplingar till litteratur, utan 

kan handla om att eleverna ska öva upp förmågor som att uttrycka sig i skrift eller tal, 

men att litteraturen blir utgångspunkten. Samtliga lärare uppger att det är viktigt att 

innan läsningen beskriva för eleverna vad syftet med läsningen är och på vilket sätt de 

kommer att bedömas på området. Lärare 3 menar att uppgifter kopplade till läsning är 

en förutsättning för att läsning hos elever överhuvudtaget ska bli av. ”Eftersom de allra 

flesta, så som jag upplever, inte läser för att de gillar läsupplevelsen, inte läser för att 

slappna av eller för att få fly någon annanstans, det är inte syftet liksom. Då är det 

fullständigt omöjligt att inte ha uppgifter som tydligt är kopplade” (Lärare 3). 

Uppgifterna som lärarna beskriver gällande läsningen innefattar ofta diskussioner 

mellan eleverna där förutbestämda frågor ska behandlas. Vanligt förekommande är att 

eleverna under sin läsning får i uppgift att skriva läslogg, hitta citat som knyter an till 

temat eller hitta typiska drag för en genre eller epok. Detta blir sedan utgångspunkten 

för diskussion eller en avslutande skrivuppgift. 

Lärarna beskriver på olika sätt hur förförståelse är en viktig och central del för att 

eleverna ska komma in i läsningen och ta till sig innehållet. De använder sig av olika 

metoder för att skapa en ingång till texten och skapa ett intresse hos eleverna. Lärare 3 

nämner hur film ibland används som ett sätt att skapa intresse och förståelse för en tid 

eller för en genre. Att använda sig av andra medier än den tryckta skönlitterära formen 

är något som de tre lärarna säger är användbart för att kontextualisera läsningen och 

väcka intresse. Lärare 1 menar att det inför läsning av lite svårare och äldre texter kan 

finnas en fördel i att presentera texten, det sammanhang och den tid den skrevs i. Lärare 

2 trycker på vikten av att kontextualisera texten på förhand och göra den relevant för 

eleverna och den värld de befinner sig i. 

Samtidigt som lärarna beskriver olika sätt att arbeta med litteratur och lägga upp 

läsningen för eleverna, uttrycker två av lärarna att tidsåtgången är ett problem med 

skönlitteraturundervisningen. De påpekar att det är flera moment som ska hinnas gå 

igenom i ämnet och att det tyvärr inte är möjligt att ägna litteraturen den tid som kanske 

skulle krävas för att arbeta med läsning på ett önskvärt sätt.   

6.4 Begreppet ”god läsupplevelse” 

När lärarna själva beskriver vad det innebär att ha en god läsupplevelse talar de om att 

de vill beröras känslomässigt av en text, att de ska uppslukas av det de läser och att det 
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ska lämna kvar tankar och känslor som ger dem något utöver läsningen. Alla tre nämner 

att de genom läsningen vill få förståelse om sig själva eller om andra. 

Lärarna får även frågan om hur de tror eleverna kan få en god upplevelse av läsning och 

hur de arbetar för att ge dem det. Gemensamt är en syn på att eleverna gärna vill att det 

de läser ska vara spännande, att det hela tiden ska hända mycket och att det ska 

behandla frågor som ligger dem nära. Här beskriver lärarna en svårighet med läsningen 

av skönlitteratur.  

De har ju så brutalt dåligt tålamod. Alltså payoffen ska ju komma direkt. 

Spelar de TV-spel så kommer ju payoffen direkt, och det är inget fel med 

det. Men man måste inse att läsningen ger sin payoff i slutet och då är den 

avbetalningen mycket större än vad du kan få på andra ställen. (Lärare 1) 

Många tycker såhär, att en bra läsupplevelse är när de har en pageturner så 

man bara kan läsa på. Det är spännande. Det är cliffhangers. Lite som att 

titta på en TV-serie på Netflix, att nästa avsnitt kommer direkt. (Lärare 2) 

Lärarnas syn är att eleverna kan ha svårt att ta till sig läsning som upplevelse just för att 

det ofta är en långsammare process än de övriga medier de använder sig av för att ta del 

av berättelser. 

I sitt arbete för att väcka elevernas intresse för läsning talar de tre lärarna främst om att 

hitta böcker som eleverna kan relatera till och som gärna behandlar frågor som är 

aktuella för eleverna. ”Det gäller att ta dem [eleverna] vid rätt tillfälle med rätt bok” 

(Lärare 1). Lärare 1 och 3 är inne på att väva in medier som eleverna är mer vana vid 

(film, TV-serier, TV-spel) som ett sätt att motivera eleverna och att visa på att den 

skönlitterära läsningen kan tänkas ge en annan upplevelse än liknande berättelser från 

andra medier. 

Även om lärarna själva lyfter fram läsningens värde i att få uppslukas av en annan värld 

och beröras och berikas känslomässigt är det långt ifrån hur de tror att elever uppfattar 

läsning av skönlitteratur. Elevernas attityd och inställning till skönlitterär läsning 

varierar enligt lärarna. De ger en bild av att majoriteten av eleverna tycker att läsning är 

tråkigt och något de inte ägnar sig åt om det inte vore för skolan. Dock poängterar 

samtliga tre lärare att det finns elever som ger uttryck för att de uppskattar läsning, men 

att de är få.  
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7 Analys och diskussion 

I följande avsnitt analyseras och diskuteras intervjuresultatet. Avsnittet är inledningsvis 

uppdelat efter de tre olika receptionsteoretiska begreppen som bildar studiens teoretiska 

utgångspunkt. Dessa sätts i relation till det resultat som framkommit i lärarintervjuerna. 

Därefter förs en avslutande diskussion om studiens resultat och avsnittet avslutas med 

förslag på vidare forskning.  

7.1 Efferent och estetisk läsning 

Lärarnas svar i förhållande till vad de ser som det övergripandet syftet med läsning av 

skönlitteratur i skolan tyder på att de ser olika värden i läsningen, dels färdigheter som 

läs- och analysförmåga och dels en djupare inre förståelse för sig själva, andra och 

omvärlden. Det går att känna igen från ämnesplanen för svenska på gymnasiet (Gy11 

2017) där elever enligt ämnets syfte bland annat ska använda skönlitteratur som ett sätt 

att få självinsikt och förståelse för andra människor och från kunskapskraven som 

utvärderar läs- och analysförmåga. Det är dock svårt att, utifrån deras svar, avgöra om 

syftet med läsningen är mer riktad mot en efferent eller en estetisk läsning. När lärarna 

själva anger varför de läser och vilka värden de ser med det, är det dock tydligt att det 

handlar om en estetisk läsning som är i fokus. De vill uppslukas, beröras och berikas 

känslo- och tankemässigt. Detta är även något de framhäver som de vill att eleverna ska 

få ut av läsningen.  

Elevernas syn på läsning verkar dock skilja sig en del från detta, utifrån lärarnas 

utsagor. Enligt vad de intervjuade lärarna säger verkar elevernas läsning vara klart 

riktad mot den efferenta polen, då de menar att eleverna främst ser på läsning som ett 

medel för att öva upp förmågor och att lära sig hitta saker i text. Enligt Rosenblatt 

(2002:41) bör läsning av skönlitteratur främst vara estetiskt riktad, något som då inte 

verkar vara fallet för eleverna. 

Lärarna uppger att det är viktigt att eleverna kan identifiera sig med det lästa och göra 

kopplingar till sitt eget liv för att läsningen ska upplevas som positiv. Detta ligger nära 

det förhållningssätt som Hedemark (2011:46) beskriver som den lustfyllda läsningen 

och alltså det förhållningssätt lärarna önskar från eleverna. Dock verkar elevernas 

förhållningssätt snarare tillhöra den instrumentella läsningen, eller till viss del även det 

Hedemark (2011:46) beskriver som läsning som tvång. 
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En anledning till elevernas förhållningssätt till att läsa skönlitteratur kan kopplas till 

Nordberg (2017:216-217) och det han skriver om att läsningen i skolan ofta upplevs 

som tråkig av elever och att de upplever att det endast gäller att hitta svar och checka av 

saker. När de tre intervjuade lärarna i vår studie talar om hur uppgifterna är 

konstruerade och vad eleverna behöver förhålla sig till under sin läsning, är det ofta 

kopplat till att hitta saker i texten, välja ut citat och leta efter likheter och skillnader. 

Denna typ av upplägg riskerar enligt Nordberg (20127:243) att minska förutsättningarna 

för en god läsupplevelse, genom att uppgiftslösningar och instrumentell läsning tar över 

och blir elevernas huvudfokus. Genom att eleverna måste vara utforskare av texten och 

vad som står i den kan det vara svårt för dem att använda en mer estetisk läsart och 

därmed blir läsningen mer efferent inriktad.  

De värden som lärarna tillskriver skönlitterär läsning, att beröras tanke- och 

känslomässigt, riskerar att gå förlorade i uppgifter som gör eleverna till sakletare i 

texten. Som tidigare nämnt är skolan ofta den enda plats där elever ägnar sig åt läsning 

av skönlitteratur, och då alltid kopplat till att de på ett eller annat sätt ska lösa en 

uppgift. Det kan tänkas att eleverna på detta sätt lär sig att efferent läsning är mest 

lämpad för att ta sig an litterära texter och lösa skolans uppgifter. Eleverna går således 

miste om möjligheterna till att uppslukas och beröras av texter och se de värden som en 

estetisk läsning kan ge för en god läsupplevelse.   

7.2 Allmänna och litterära repertoarer 

En viktig del i litteraturundervisningen som lärarna nämner är hur de arbetar för att få 

eleverna att närma sig de litterära texterna. Förförståelse är något som samtliga av de 

intervjuade lärarna arbetar med, men i olika omfattning och på olika sätt. McCormick 

(1994:69-76) beskriver hur det krävs en matchning mellan läsarens och textens 

repertoarer för att läsaren inte ska avvisa texten. Lärarnas arbete med förförståelse kan 

ses som ett sätt att föra texten och läsaren närmre varandra och möjliggöra en 

matchning. Lärarna uppger att de ser en stor utmaning i att få elever att läsa äldre 

litterära texter inom litteraturhistoria. Ett svårare språk och bristande erfarenhet och 

förförståelse för den tid texten är skriven i uppger lärarna kan vara orsaken till den 

upplevda svårigheten att arbete med litteraturhistoria. Detta kan ses som ett exempel på 

där både den allmänna och den litterära repertoaren inte matchar mellan eleverna och 

texten. Elever uppger just att klassikergenren är den genre som minst bidrar till en god 

läsupplevelse (Nordberg 2017:94). Lärarna uttrycker dock en medvetenhet om detta 



 

 21 

problem och uppger att de vid denna typ av texter behöver arbeta med att 

kontextualisera och skapa en förståelse för texten hos eleverna innan läsningen påbörjas. 

Något samtliga tre lärare ofta återkommer till i intervjuerna är elevernas bristande 

tålamod vid skönlitterär läsning. De kopplar detta till att eleverna idag är vana vid att ta 

till sig berättelser på andra sätt än traditionell läsning. Elevernas konsumtion av sociala 

medier, film, TV-serier och TV-spel är något som lärarna tror påverkar elevernas 

förmåga att ta till sig litterära texter. När lärarna diskuterar vad eleverna vill ha ut av en 

litterär läsupplevelse gör de kopplingar till de digitala medierna och att eleverna vill att 

det hela tiden ska hända något, vara spännande och att de ska få en omedelbar 

belömning av läsningen. Läsningen är en långsammare process än de övriga medierna 

eleverna konsumerar och detta skapar enligt lärarna ett problem i skolans läsning. 

Lärarnas resonemang känns igen från studien av Olin-Scheller (2006:223-228) där hon 

menar att det känslomässiga engagemanget, som eleverna har i sin fritidsläsning, saknas 

i elevernas läsning i skolan.  Denna problematik skulle kunna tolkas som att elevernas 

och texternas litterära repertoarer inte matchar. Litterära texter kan ses skilja sig från de 

texter4 elever tar till sig på fritiden och som de är mer vana vid att konsumera. Läsning 

av skönlitteratur kräver ofta en större ansträngning av eleverna och det tar längre tid 

innan eleverna får någon form av utdelning jämfört med de andra medierna de tar del 

av. Detta kan vara en anledning till att lärarna upplever att många elever tar avstånd från 

läsning, och uppfattar det som tråkigt.  

Samtidigt ser lärarna vinster i att använda sig av de digitala medieformerna som en 

ingång till den litterära läsningen. De intervjuade lärarna beskriver att de i 

litteraturundervisningen arbetar multimodalt, med till exempel film, för att skapa 

intresse hos eleverna och som ett sätt att kontextualisera och skapa sammanhang. Detta 

kan ses som att lärarna möter eleverna med den typ av texter de är mer vana vid, och 

genom det för de litterära repertoarerna från text och läsare samman, för att på så sätt 

skapa en bättre läsupplevelse.  

7.3 Subjektiv förankring 

Det är tydligt i lärarnas svar att en viktig del i urvalet av litteratur i skolan handlar om 

att hitta böcker som eleverna kan relatera till och känna igen sig i. De beskriver hur 

litteraturen ska innehålla teman som är vanligt förekommande i ungdomars vardag. 

 
4 Utifrån ett vidgat textbegrepp. 
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Lärarna pekar också på att det är viktigt att hitta områden som eleverna finner 

intressanta och att i viss mån försöka anpassa urvalet efter vilken inriktning eleverna 

läser. En koppling kan göras mellan lärarnas syn på valet av litteratur och Malmgrens 

(1983:22-23) begrepp subjektiv förankring. Genom att välja ut litteratur som behandlar 

ämnen som ligger nära elevernas vardag och verklighet skapas en större möjlighet till 

att eleverna ska kunna känna igen sig och knyta an till det lästa.  

Samtidigt beskriver lärarna hur eleverna i stor utsträckning ser på läsning som något de 

gör för att behaga lärarna och något de gör för att lösa uppgifter och hitta saker i 

texterna. Detta tyder på det som Malmgren (1983:22-23) beskriver som instrumentalism 

och som står i motsättning till subjektiv förankring. Som tidigare nämnt kan 

uppgifternas utformning vara ett hinder på vägen mot att få till en djupare läsning av 

skolans litterära texter. Enligt lärarnas svar verkar många elever hamna i en ren 

uppgiftslösning när det kommer till läsningen. Detta riskerar att leda till att eleverna inte 

kommer in i berättelsen och inte når den på ett plan där de börjar relatera och känna 

igen sig. Även om lärarna valt ut litteratur som eleverna ska känna igen sig i är det 

därför inte säkert att så blir fallet om eleverna hamnar i en instrumentell läsning och att 

det därmed inte uppstår någon subjektiv förankring.  

Precis som Molloy (2002:311-317) visar i sin studie, att lärare behöver förhålla sig till 

att både lära om litteratur och att lära av litteratur, visar denna studie en liknande 

uppdelning hos lärarna. De talar gärna om de värden som går att få ut av att läsa 

skönlitteratur, men i sin utformning av uppgifter blir det centrala vad eleverna lär sig om 

litteratur. Denna motsättning går att förstå, genom att det är lättare att bedöma elevers 

kunskap om litteratur än av litteratur (Lundström, Manderstedt och Palo 2011:22). 

Lärarnas medvetna arbete med att välja litteratur som eleverna kan knyta an till, känna 

igen sig i och finna intressant kan vittna om en önskan om att eleverna på så sätt ska 

lära av litteratur. Men i och med uppgifternas utformning och lärarnas uppdrag att 

bedöma eleverna blir fokus snarare på att lära om litteratur. Den igenkänning som är 

central för att den subjektiva förankringen ska uppstå riskerar att gå eleverna förbi i 

jakten på att lösa den tilldelade uppgiften. 

7.4 Slutdiskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur lärare upplever sin undervisning och 

sambandet mellan skönlitterär läsning och goda läsupplevelser. Resultatet visar att det 
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finns en vilja från lärarnas sida att ge elever goda läsupplevelser men att de upplever 

svårigheter med att möjliggöra detta. De arbetar medvetet med att välja litteratur som 

kan berika elevernas upplevelse och att ge dem en förförståelse till de litterära texter de 

ska ta sig an. De använder sig av andra medier i undervisningen för att kontextualisera 

läsningen och anpassar undervisningen efter inriktning och klass. Trots att lärarna 

arbetar medvetet med detta i sin undervisning, uppger de ändå att eleverna inte får dessa 

goda läsupplevelser och att den allmänna inställningen till skönlitterär läsning är 

negativ.  

En möjlig orsak till detta kan tänkas vara elevernas minskade fritidsläsning och deras 

konsumtion av andra medier som varken främjar läsförmågan eller deras tålamod. 

Genom att elever idag har ett annat förhållningssätt till att ta till sig berättelser än 

tidigare, har deras litterära repertoar förändrats. Lärarna beskriver hur den långsamma 

berättelseformen som böcker utgör inte är tillräckligt belönande för eleverna. Den goda 

läsupplevelse elever får av att spela TV-spel eller se på film uppstår inte vid bokläsning. 

Den kollision mellan lärares och elevers medierepertoarer som Olin-Scheller (2008:128) 

beskriver är tydlig. De goda värden som lärarna tillskriver litteraturläsningen, att 

uppslukas och beröras, når inte de elever som inte har möjlighet att matcha med textens 

litterära repertoar.     

Ytterligare en orsak till att eleverna inte ser de estetiska värden som lärarna gör med 

läsning, kan tänkas ligga i den uppgiftskultur som råder i skolan. De uppgifter som 

lärarna beskriver utgår i stort från att eleverna ständigt ska vara på jakt efter saker i 

texten och hitta svar på givna frågor. Ur elevernas synvinkel lämpar sig förmodligen en 

mer efferent och instrumentell läsning för att lyckas med den tilldelade uppgiften. Den 

estetiska läsningen, som Rosenblatt (2002) framhäver som mest central vid läsning av 

skönlitteratur, åsidosätts av skolans elever till förmån för en efferent och 

uppgiftscentrerad läsning. 

Sambandet mellan skönlitterär läsning och goda läsupplevelser i skolan, verkar enligt 

lärarnas utsagor vara tämligen svagt. Det som Balling (2009) beskriver som centralt för 

den goda läsupplevelsen, det känslomässiga mötet med texten, riskerar i skolans värld 

att hamna i skymundan av de ramar som skolan som instutition utgör. Lärarnas krav i 

att bedöma elever skapar den uppgiftskultur som Ullström (2009:122) beskriver och 

som får sägas missgynna möjligheten till en god läsupplevelse. Lärarna uttrycker 

önskemål om att eleverna ska få dessa goda läsupplevelser och talar framförallt om att 
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de anpassar sitt urval för att eleverna ska känna igen sig i texterna, och på så sätt bli 

berörda av det lästa. Trots dessa anpassningar uppstår enligt lärarna inte den goda 

läsupplevelen hos eleverna. Problemet kan tänkas ligga i att de uppgifter som lärarna 

utformar kopplat till läsningen främjar den instrumentella och uppgiftscentrerade 

läsningen som Nordberg (2017:243) beskriver. För att stötta elever mot en god 

läsupplevelse krävs det att lärarna ytterligare måste arbeta med utformningen av 

skönlitteraturundervisningen, i synnerhet med utformandet av uppgifterna.  

Den efferenta läsningen som sker i skolan och den estetiska läsningen som lärarna 

framhäver som viktig behöver inte utesluta varandra utan kan, precis som Martinsson 

(2018:163) säger, fungera i symbios med varandra. Lärarnas svåra uppgift blir dock att 

hitta en balans i sin utformning av litteraturundervisningen. Det handlar om att dels 

lyckas välja texter som matchar elevernas repertoarer och ger möjlighet till en subjektiv 

förankring. Dels måste lärarna skapa uppgifter kopplade till läsningen som möjliggör 

bedömning utifrån kunskapskrav, utan att för den skull enbart gynna en efferent läsning.  

7.4.1 Vidare forskning 

Denna studie har inriktat sig på lärare och deras resonemang angående läsning och 

läsupplevelse. För att skapa en tydligare bild av läsupplevelser på gymnasiet hade det 

varit intressant med en studie där elever intervjuas om deras syn på läsupplevelser och 

läsning i skolan. Detta hade gett en större bredd och kunnat leda till en större förståelse 

av förhållandet mellan skönlitterär läsning och goda läsupplevelser i skolan. 

I studien framkommer att lärarna upplever att eleverna brister i tålamod vid den 

skönlitterära läsningen och menar att detta kan tänkas bero på bruket av multimodala 

texter som eleverna ägnar sig åt på fritiden. Det hade därför varit intressant att vidare 

undersöka sambandet mellan detta.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Informationsbrev 

Till dig som är gymnasielärare i svenska: 

 

Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie 

 

Ungdomars läsning har minskat kraftigt under senare år. 2012 uppgav 27 procent av alla 

18-åringar att de läste varje dag. Idag är den siffran nere på 11 procent. Samtidigt 

uppger ungdomar att de själva anser att de läser för lite. 

 

Vi vill därför genomföra en intervjustudie med syftet att undersöka hur lärare arbetar 

med läsning av skönlitteratur på gymnasiet, för att bidra till en god läsupplevelse hos 

eleverna.   

 

Det är helt frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst avbryta din 

medverkan. Intervjuerna kommer att genomföras på överenskommen plats, förslagsvis 

på din arbetsplats. Intervjuerna beräknas ta 40-60 minuter och kommer att spelas in.  

 

Materialet från intervjuerna kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt och det 

kommer att förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. Inga enskilda 

personer eller skolor kommer att kunna identifieras i examensarbetet. 

 

Vi heter Elin Gustafsson och Hampus Dietrichsson och studerar till ämneslärare i 

svenska på Linnéuniversitetet i Kalmar. I utbildningen ingår att göra ett examensarbete, 

vilket är anledning till att denna intervjustudie kommer att göras. Har du några frågor så 

hör gärna av dig. 

 

Kalmar 2019-11-25 

 

Studerande:           Handledare: 

Elin Gustafsson           Universitetslektor 

Hampus Dietrichsson  Piia Posti 

076-8646365   0470-708607 

eg222nw@student.lnu.se      piia.posti@lnu.se 

hd222dp@student.lnu.se 
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 II 

Bilaga 2 Intervjuguide 

Urval: 

- Hur görs urvalet av skönlitteratur i undervisningen? 

- Hur ser du på det urvalet? 

- (Följdfråga) är det tradition/gemensamt för hela skolan/upp till läraren? 

- Anpassas urvalet på något sätt? 

- Har det någon gång anpassats efter elev/grupp? 

- Om inte någon anpassning görs, varför inte? 

- Hur delaktiga är eleverna i urvalet av litteratur? 

 

Upplägg läsning av skönlitteratur: 

- Berätta om hur arbetet med läsning av skönlitteratur ser ut?  

- Hur ser arbetsgången ut? 

- Hur ser arbetet med litteratur ut utöver själva läsningen? 

- Hur tänker du gällande uppgifter kopplat till läsning?  

- När/hur/vad får eleverna för instruktioner?  

- Anpassas upplägget utefter eleverna? 

 

Syfte:  

- Hur ser du på hur läsning av skönlitteratur skrivs fram i styrdokumenten?  

- Vilka syften ser du med läsning i skolan?  

- Skiljer sig syftet åt mellan olika arbetsområden inom litteraturundervisningen? 

- Vad tror du att eleverna ser för syfte med läsningen? 

- Varför tror du att det är så?  

- Vad vill du att eleverna ska få med sig från läsningen? (ev. efter 

läsföråga/erfarenheter?) 

 

God läsupplevelse:  

- Hur ser du på en god läsupplevelse? 

- Hur uppfattar du att dina elever ser på en god läsupplevelse? 

- Kan du minnas något tillfälle då du märkt att en elev fått en god läsupplevelse?  

- Och i så fall när, hur osv.?  

- Berätta om hur du arbetar för att fånga elevernas intresse för läsning?  

- Beskriv hur ett drömscenario kopplat till undervisning i skönlitteratur ser ut?  


