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This study is based on my work as a secondary school teacher of literature and the Swedish 
language and rooted in my interest in developing knowledge about the importance of teaching 
literature in order to both cultivate young people’s reading habits and their view of themselves 
as readers. The more concrete purpose of this study is to examine a reading project that 
focuses on theories of literary perception and teaching literature.  

I examine four pupils who, in 2003, participated in the reading project as readers and compare 
this description with their view of themselves as readers seven years later. I complete the 
study by examining how they discuss reading and the teaching of literature. The method is 
qualitative and the empirics include materiel collected in two different time periods: first in 
2003, in a class I taught in a secondary school; and second in 2010, when I examined four of 
the former pupils who participated in the project from 2003. The material contains 
documentation of the reading project, teacher’s notes and observations during the reading 
project, transcribed recordings of interviews, the pupils’ written reading logs and written 
inquiries about reading habits.  

The study shows a variety in literary perception among the pupils and attitudes towards 
reading. The study also shows that enlightened teaching can contribute to pupils’ motivation 
to read literature. One of the didactic challenges concerning these findings is that the teacher 
— before planning and executing the lesson — should be aware of the pupils’ reading habits 
and attitudes towards reading in order to be able to adjust the teaching process to the pupils’ 
conditions. The teacher should also be aware of the societal context of which pupils are a part 
and try to integrate the use of media other than literature. Finally, the teacher should be both 
skillful at utilizing different literature teaching methods and at choosing literature. 

Keywords: teaching literature, literary reception, reading habits, discussions of literature, 
reading logs, literature instruction. 
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1 Inledning 
 
Ett av skolans viktigaste uppdrag är att främja elevernas språkutveckling och förmåga att läsa, 

förstå, tolka och uppleva texter. En angelägen uppgift för skolan är således att skapa 

motivation och intresse för att läsa skönlitteratur.   Litteraturläsningen ingår i ett kulturellt och 

socialt sammanhang och för att kunna arbeta med litteraturundervisning krävs det medvetna 

lärare som reflekterar över de didaktiska frågorna varför, vad, vilka, vem och hur för att de på 

bästa sätt ska kunna stimulera intresset för läsning av litteratur och för att hjälpa eleverna att 

vidga perspektivet om världen och sig själva och att utveckla sitt språk.   

 

I en internationell jämförelse utformad av Progress in Internationel Reading Literacy Study 

(PIRLS) 2006 visar resultaten att svenska elevers läsförmåga är god jämfört med övriga 45 

länder i studien. Resultaten visar dock att en signifikant tillbakagång har skett sedan PIRLS-

undersökningen 2001 vad gäller läsning av skönlitteratur och läsning av sakprosa. 

Tillbakagången gäller främst att andelen starka och mycket starka läsare har blivit färre och 

att antalet elever som klarar avancerade läsuppgifter minskar. Resultat från undersökningen 

visar också att allt färre elever har en positiv attityd till läsning samt att det är färre som väljer 

att läsa längre texter och böcker på sin fritid vilket kan sättas i relation till en ökad konkurrens 

från andra medier (a.a.). 

 
PIRLS analyser överensstämmer med Skolverkets mer detaljerade översikt över läs- och 

skrivundervisningen (2007). Tyngdpunkten i Skolverkets studier har varit undervisnings-

situationer och sammanhang. När det gäller läsning av skönlitteratur konstateras att eleverna 

sällan utmanas i sin läsning och att läsning är individuella projekt. Matchningen mellan elever 

och böcker misslyckas ofta och pojkarna uppfattar ofta läsningen av skönlitteratur som ren 

färdighetsträning. Vidare påpekas att lärarna i stort saknar kunskap om aktuell barn- och 

ungdomslitteratur och att böcker väljs ofta utifrån skolans tillgång på böcker eller boktips från 

kollegor (Skolverket 2007). I PISA-undersökningar, genomförda av OECD 2000 och 2003 

(Skolverket 2004) som bland annat mäter femtonåringars kunskaper i läsförståelse (reading 

literacy), pekar resultaten även på att eleverna behöver stöd i att kunna dra slutledningar ur en 

text och inte bara tillgodogöra sig information. Det handlar om att kunna läsa både mellan 

raderna och det som står i texten. 
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Förändringen i läsvanor och läsförmåga gör att skolan och lärarna står inför många 

utmaningar för att utveckla elevernas läsvanor och attityder till läsning. Lärare har en viktig 

roll att hjälpa elever att uppnå en god läsförmåga och en analyserande förmåga för att undvika 

risken att eleven annars stannar vid en grundlägggande läsförmåga som i sin tur innebär att de 

inte kan läsa mer avancerade texter i framtiden (PIRLS 2006). Utifrån mitt intresse att, som 

lärare i svenska, stödja elever att utveckla sina kunskaper i att läsa och diskutera skönlitteratur 

menar jag att man som lärare behöver vara medveten om att valen av undervisningsstrategier 

och sätten att organisera litteraturundervisningen har stor betydelse för elevernas lärande.  

 

Detta arbete behandlar litteraturundervisningens betydelse för unga människors läsvanor. 

Studien inleddes med att jag som lärare i svenska, i årskurs nio, genomförde ett läsprojekt 

2003. Avsikten var att studera elevernas litteraturreception utifrån läsprojektets 

genomförande. Sju år senare intervjuar jag fyra personer som deltog i läsprojektet. Min 

förhoppning är att denna studie ska bidra till kunskap om vad som utgör grunderna för den 

litteraturundervisning som fördjupar elevernas förmåga att förstå och tolka olika texter och 

belysa vad som kan stimulera läsintresse i ett längre perspektiv.  

 

 
1.1 Syfte och avgränsningar 
 
Uppsatsens övergripande syfte är att bidra till kunskapen om litteraturundervisningens 

betydelse för unga människors läsvanor och syn på sig själva som läsare i ett längre 

perspektiv.  Konkret åsyftas att redogöra för och analysera ett läsprojekt utifrån såväl teorier 

om litteraturundervisningen i skolan som olika receptionsteoretiska perspektiv.  Inom ramen 

för detta kommer jag också att beskriva fyra elever som läsare vid läsprojektets genomförande 

och jämföra denna beskrivning med deras läsvanor och syn på sig själva som läsare sju år 

senare. Vidare kommer jag att undersöka hur de fyra eleverna, sju år senare, resonerar om 

läsning och litteraturundervisning.  

 
Fokus är huvudsakligen riktat mot hur undervisning i litteratur kan bedrivas och vad som 

händer i mötet mellan elev, text och lärare. Även om pojkars och flickors läsvanor skiljer sig 

åt har jag inte i första hand undersökt skillnader utifrån ett genusperspektiv. Jag har valt att 

inte heller undersöka skillnader som beror på etnisk bakgrund. Den sociala bakgrunden 

efterfrågas endast vad gäller respondenternas fritidsintressen och läsvanor i deras familjer. 
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Ytterligare en avgränsning är att studien inte belyser diskussionen om vilken litteratur som 

anses vara lämplig eller inte lämplig att läsa, som till exempel klassiker eller litterär kanon.    

 

 
2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 
 
I de avsnitt som följer inleder jag med att presentera styrdokumentens argument som 

behandlar skönlitteratur i ämnet svenska för att därefter belysa litteraturens roll i 

svenskämnet. Jag redogör också för de teoretiska utgångspunkter jag funnit intressanta att 

pröva i min studie och som förklarar vad som kan hända i mötet mellan läsare och text.  

 
 
2.1 Det sociokulturella perspektivet 
 
Arbetet med skönlitteratur i skolan ska enligt styrdokumenten utgå ifrån det sociokulturella 

perspektivet. Synsättet är genomsyrat av Lev Vygotskijs teorier om att vårt medvetande 

formas i nära samspel med det samhälle och den kultur vi växer upp i. Den kulturella och 

historiska kontexten är därför viktig i den sociokulturella synen på lärande. Miljön har således 

betydelse för utvecklingen av tanke och språk och det är i samspel med andra som 

kunskapsutveckling sker. Det är i den sociala interaktionen som lärande utvecklas enligt det 

sociokulturella perspektivet vilket också utgör den teoretiska grund som kursplanen i svenska 

(2000) vilar på. 

 
 Språket, i såväl tal som skrift, är av grundläggande betydelse för lärandet. Med hjälp av språket är 

det möjligt att erövra nya begrepp och lära sig se sammanhang, tänka logiskt, granska kritiskt och 
värdera. Elevernas förmåga att reflektera och att förstå omvärlden växer. Språket utvecklas i ett 
socialt samspel med andra. (Kursplanen i svenska 2000) 

 

Vygotskij talar om ”området för proximal utveckling” för att ”beteckna den klyfta som 

existerar mellan vad en individ (barn eller vuxen) dels kan göra på egen hand, dels 

tillsammans med någon som har mer kunskaper och färdigheter” (Wood 1999 s 37). Det 

sociala samspelet har betydelse för lärandet och ” det som barnet kan göra i samverkan idag, 

kan det göra på egen hand imorgon” (Lindö 2005 s 18). 
   

Undervisningen bör, enligt Dysthe (1996), vara inriktad på aktiviteter och utmaningar som 

ligger en bit från eleven och då i samspel med andra. Det är lärarens uppgift att främja 

lärandet och att skapa situationer som svarar mot var eleven befinner sig i sin utveckling  
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Vygotskij påpekade att man i skolan har varit alltför intresserad av att pröva vad eleven kan, dvs 
bestämma den utvecklingsnivå eleven befinner sig på, i stället för att intressera sig för möjligheten 
av  framtida lärande. Den potentialen blir läraren medveten om när han eller hon upptäcker vad 
eleven kan göra med hjälp och vägledning i samarbete med läraren eller annan elev. Ett sådant 
samspel kommer att främja lärandet, men utmaningarna måste då ligga inom den nära 
utvecklingszonen. (Dysthe 1996 s. 55)  
 

Den amerikanske psykologen Jerome Bruner har myntat begreppet ”scaffolding” (ung. 

byggnadsställning) för den hjälp som vuxna och kamrater kan ge i den närmaste 

utvecklingszonen (Dysthe 1996). Att ge stödstrukturer handlar om att hjälpa eleverna att 

komma vidare och utveckla färdigheter som ”inte är mogna men som befinner sig i en 

mognadsprocess” (Dysthe 1996 s 56). 

 
 
2.2 Styrdokumenten  
 
All verksamhet i skolan ska ha en tydlig förankring i styrdokumenten och när lärare ska 

planera sitt arbete är de skyldiga att följa de kursplaner som är utarbetade för deras ämne.  

Litteraturen tillsammans med språket är det centrala innehållet i ämnet svenska enligt 

läroplanen för grundskolan, Lpo 94. De avsnitt i kursplanetexterna i svenska för grundskolan 

som handlar om litteraturundervisning talar om att läsning av skönlitteratur kan bidra till 

elevers personliga utveckling och att den ”hjälper människan att förstå sig själv och världen” 

och den ”bidrar till att forma identiteten” (Skolverket 2000). 

 
Vidare i avsnittet för skolans mål står att eleven ska få möjlighet att ”förstå mångfald genom 

att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda former från Sverige, 

Norden och andra delar av världen” (Skolverket 2000). Litteraturläsning i skolan förväntas 

också, enligt kursplanen, aktivt bidra till elevernas demokratiska, etiska och 

socialhumanistiska fostran. Svenskämnet ska således tillsammans med andra ämnen motverka 

det som anses vara odemokratiskt (Ewald 2007). 
 
Skönlitteratur, film och teater hjälper människan att förstå sig själv och världen och bidrar till att 
forma identiteten. Skönlitteratur, film och teater ger möjligheter till empati och förståelse för andra 
och för det som är annorlunda och för omprövningar av värderingar och attityder. Därigenom kan 
motbilder formas till exempelvis rasism, extremism, stereotypa könsroller och odemokratiska 
förhållanden. (Skolverket 2000) 

 
I kursplanen för svenska står det vidare att skolan ska sträva efter att eleven ”utvecklar sin 

fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget 

intresse”. De avsnitt i kursplanen som handlar om litteraturläsning bygger på en föreställning 

om att läsning av litteratur handlar om att ”läsare i möten med texter, genom identifikation 
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med fiktiva världar och sammanhang, förmår utveckla nya perspektiv på den egna 

verkligheten” (Ewald 2007 s 120).  

 

Enligt kursplanen i svenska ska ämnet behandla språk och litteratur som en helhet. Språket 

ses som en nyckel till allt lärande och det utvecklas i samspel med andra. Litteraturläsning ses 

som en del i språkutvecklingsarbetet. I läroplanen för grundskolan, Lpo 94, fick begreppen 

språk och text en vidgad betydelse och man kan till exempel läsa:  

 
Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika 
uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och 
skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. (Lpo 94:8)   

 
Läroplanen betonar rent allmänt att skolan ska vara en plats för arbetsgemenskap och i Lpo 94 

står att läsa:  
 Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust 

att lära. [...] Skolan skall sträva efter att varje elev [...] lära sig att arbeta båda självständigt och 
tillsammans med andra. (Lpo 94 s 8-9) 

 

 
2.3 Litteraturens roll i svenskämnet   
 
Argumenten till varför elever ska läsa litteratur i skolan har varierat och även sättet att läsa 

den på. Undervisningen i litteratur har ständigt kritiserats under de drygt hundra år som 

skolan har haft litteraturundervisning. Kritiken har gällt att undervisningen har handlat om att 

förmedla kunskaper om författare och epoker i stället för att låta litteraturen komma till tals 

(Thavenius 1999).  

 

Litteraturundervisningen dominerades fram till 1950-talet av en strävan efter att lära eleverna 

vad författaren hade menat med sin text (a.a.). Skolverket (2008) skriver att den traditionella 

undervisningen i litteratur handlade om ”en riktning från sändare till mottagare där texten 

sågs som ett objekt med en inneboende mening som skulle blottläggas tillsammans med 

författarens intentioner” (s 23). Under femtiotalet kom new criticism vars fokus var på texten i 

sig och mindre på författarens intentioner. Undervisningen skulle utgå från närläsning, som är 

ett begrepp som lanserades av nykritiken. Med hjälp av närläsning av texten studerades 

detaljerna och varken författarens liv eller den samhälleliga kontexten var i fokus 

(Skardhammar 1994). I slutet av femtiotalet framträdde den så kallade reader 

responserörelsen som ifrågasatte att det fanns en ”rätt tolkning”. De receptionsteorier som 

utvecklades från 1960-talet och framåt stod i opposition mot nykritiken och har gemensamt 
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att läsning handlar om ett möte mellan läsare och text. I dagens forskning om läsning och 

läsförståelse är receptionsteorier aktuella. En av grundtankarna är att förståelse och mening 

skapas i interaktionen mellan texten och läsaren och man talar om en ”matchning” mellan 

texten och läsarens samlade kunskaper (Skolverket 2008).  

 

Genom att ställa de tre ämnesdidaktiska huvudfrågorna Vad, Hur och Varför kan man komma 

fram till svenskämnets kärna och identitet: ”vilket innehåll som är viktigt, hur 

undervisningsmetoden ser ut, vilka antaganden och förutsättningar som undervisningen vilar 

på” (Malmgren 1996). Inom modersmålsundervisningen i Sverige kan man, enligt Malmgren, 

tala om tre olika ämnen och ämnesuppfattningar som återfinns i praktiken, i läromedel, i 

kursplaner och i debatten. De ämnesuppfattningar som Malmgren (1996) nämner är: svenska 

som ett färdighetsämne, svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne och svenska som 

ett erfarenhetspedagogiskt ämne. Malmgrens indelning av svenskämnet har klara paralleller 

till de tre olika huvudtyper av miljöer, A-, B- och C-miljö, för läs- och skrivprocessen som 

Skolverket identifierade i sin kvalitetsgranskning av skolan, hösten 1998 (Thavenius 1999).  

 

Inom den första ämnesuppfattningen, svenska som ett färdighetsämne, bygger undervisningen 

på formalisering av färdighetsträningen och ”huvudtanken är att eleverna ska lära sig att 

behärska den formella teknik som är förbunden med olika språkliga delfärdigheter” (a.a. s 

87).  Denna undervisning bidrar till att ämnet blir momentsplittrat. Malmgren (1996) menar 

att ”betoningen av teknik gör att själva innehållet för färdighetsträningen blir sekundärt” (a.a. 

s 87), vilket bidrar till att ämnet töms på ett omvärldsorienterande innehåll. Litteratur- 

undervisningen inom denna ämnesuppfattning är av underordnad betydelse och skild från 

färdighetsövningarna. Denna ämnesuppfattning överensstämmer med den C-miljö som 

Skolverket identifierade i sin kvalitetsgranskning (Skolverket 1998). Här råder 

ämnessegregation och lektionerna kännetecknas av att eleverna arbetar individuellt med i 

förväg bestämda uppgifter och samtalet har inget utrymme. Eleverna får sällan något stöd i 

det faktiska läsandet och skrivandet.    

 
I den andra ämnesuppfattningen, svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne, står 

begreppet kulturarv i centrum. Med kulturarv menas i detta sammanhang ett urval av de 

litterära verk, en kanon, som eleverna bör känna till och vars syfte är att eleverna ska erhålla 

en gemensam referensram genom att läsa klassiker som även anses vara 

personlighetsutvecklande. Bredvid litteraturen i detta historiska bildningsämne finns 
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språkläran och språkhistoria och grammatik behandlas som självständiga moment och därmed 

menar Malmgren (1996) att ämnet består av två delar: språket och litteraturen.  

 

Den tredje ämnesuppfattningen, svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne, skiljer sig från 

de båda föregående genom att i större utsträckning utgå från elevernas erfarenheter och 

förutsättningar än från fasta studiegångar. Färdighetsträningen strävar efter att 

funktionaliseras och sättas in i ett sammanhängande kunskapssökande arbete. Innehållet lyfts 

fram och ambitionen är att utveckla elevernas sociala och historiska förståelse inom det 

humanistiska området. Litteraturundervisningen får därför en central plats då den gestaltar 

olika mänskliga erfarenheter. Enligt Malmgren (1996) kan denna ämnesuppfattning ses som 

ett historiskt humanistiskt bildningsämne som öppnar upp mot andra ämnen, särskilt SO-

ämnena, och man arbetar ofta med ämnesövergripande teman. Undervisningen styrs mindre 

av läromedel och mer av tilltron till elevernas förmåga att självständigt söka kunskaper och 

”elevernas intresse för och nyfikenhet på omvärlden är en förutsättning för både språk- och 

kunskapsutveckling” (a.a. s 89). Denna ämnesuppfattning har stora likheter med den A-miljö 

som Skolverket identifierade i sin kvalitetsgranskning 1998. I A-miljön arbetar man ofta med 

ämnesövergripande teman och momenten skriva, läsa och lyssnande går i varandra och ger 

impulser åt varandra. Begreppen producera och reflektera är centrala och miljön är, enligt 

Skolverket (1998), flerstämmig då flera elever och lärare talar och delger varandra 

erfarenheter.   

 
Utgångspunkterna för arbetet utgörs ofta av elevers och lärares erfarenheter. Erfarenheterna som 
skapas i det pågående arbetet blir också ingångarna till nya kunskapsområden. Lärare och elever 
bjuder på sig själva. Eleverna dras på så sätt in i arbetet; de får möjligheter att känna igen sig i 
arbetet. Samtalande, lyssnande, skrivande och läsande går i varandra och befruktar varandra. 
Oavsett om arbetet bedrivs i helklass eller i mindre grupper känner eleverna sig engagerade och 
delaktiga i det. Olika typer av elevinitiativ tas upp och utvecklas vidare. I relevanta fall ställs olika 
bidrag från eleverna och lärare mot varandra och diskuteras och utvärderas. (Skolverket 1998 s 
114) 

 
Enligt Mossberg Schüllerqvist (2008) har de tre olika ämnesuppfattningarna dominerat svensk 

litteraturdidaktisk forskning under en längre tid och i studien Läsa texten eller ”verkligheten” 

presenterar hon tre andra kategorier för mål med litteraturläsning. Dessa tre kategorier är: 

inom litteratur, genom litteratur och kombinationsstrategier.  

 

Kategorin inom litteratur avser i vid mening att undervisningen ska ge kunskaper om hur 

litterär text ska läsas som litterär text vilket innebär att undervisningen styrs mot 

kunskapsområdet litteraturvetenskap. Kategorin har likheter med new criticism som under 
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1950-talet hade fokus på texten i sig och dess detaljer. Den andra kategorin genom litteratur 

syftar till att litteraturläsningen i första hand bidrar till livsförståelse och livskunskaper. 

Undervisningen är i detta fall mer fokuserad på diskussioner om hur företeelser i samhället 

kan förstås och mindre fokuserad på den litterära texten och dess fiktivitet. Författaren 

rubricerar detta som en faktiv läsart.  Kombinationsstrategier som kategori i sin tur talar för 

att man kan kombinera målsättningar som gäller för kategorierna inom litteratur och genom 

litteratur för att litteraturläsningen ska ge kunskaper om såväl den litterära textens 

gestaltningsformer som livsförståelse och övergripande samhällsfrågor.  

 

Mossberg Schüllerqvist belyser genom ovanstående kategorier hur olika fokus läggs på hur vi 

läser och förstår skönlitteratur. I och med detta för hon fram ytterligare sätt att resonera om 

litteraturundervisning än de tre ämnesuppfattningar som Malmgren (1996) beskriver. I sin 

studie om lärares litteraturundervisning lyfter hon också fram betydelsen av att ”novisläsare 

behöver någon form av undervisning för att utveckla sin vardagsförståelse och nå komplex 

läsförståelse” (Mossberg Schüllerqvist 2008 s 267). I samband med detta menar hon att 

kategorin kombinationsstrategier kan utgöra en utgångspunkt för fortsatta studier och 

diskussioner om vilka effekter olika undervisningsansatser kan få. 

 

 
2.3.1 Läraren och litteraturundervisningen   
 

Enligt Skolverket (2008) visar forskning att sättet att undervisa om böcker har betydelse för 

intresset för litteratur och för utvecklingen av läsförståelsen. De nämner bland annat 

diskussion, reflektion och argumentation som viktiga delar i undervisningen till skillnad från 

frågor av instuderingstyp som har korta och ”rätta” svar vilket till och med kan försämra 

läsförståelsen. Lärarens sätt att undervisa spelar en viktig roll i arbetet med litteraturen och 

samtalen om den eftersom läraren visar hur samtalen kan gå till och vilket förhållningssätt 

som gäller. Lärarens uppgift är att låta elevernas olika upplevelser, åsikter och värderingar 

mötas genom att samtala om litteraturen (Skolverket 2008). Idag talar forskningen om läsning 

av litteratur ur ett socialt perspektiv och som social process som skapar läsargemenskaper 

(Jönsson 2007).  

 

Molloy (2002) har i sin studie undersökt vad som händer i mötet mellan lärare, litteratur och 

elev och hon citerar Per- Johan Ödman som belyser komplexiteten i detta samspel:  
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God didaktik blir då också likvärdigt med undervisning som uppmärksammar det som händer 
emellan, emellan mig och min elev eller mina elever, det som uppstår som en genuin 
kommunikation mellan oss och det som uppstår i vårt gemensamma förhållande inför det vi har 
gemensamt, ämnet, generellt och dess enstaka detaljer. (a.a. s 8) 
 

För att bidra till att ett samspel uppstår måste läraren kunna skapa ramarna för ett dialogiskt 

klassrumsklimat. Dysthe (1996) relaterar till Bakhtins tankar om vad som kännetecknar en 

dialogisk undervisning och beskriver dialogen dels som en grundläggande kvalitet i allt 

mänskligt samspel och dels som ett mål att sträva efter.  

 
Den mest grundläggande aspekten på dialogen i Bakhtins bemärkelse är att all förståelse är aktiv 
och social, ”vi” hittar mening tillsammans. Förståelse och reaktion står i ett dialogiskt förhållande 
till varandra, och det är därför som lärande växer fram ur ett dialogiskt samspel och utbyte [...]. 
Med en sådan syn på språk och samspel blir skrivande och samtalande i en dialogsituation inte bara 
möjliga inlärningsredskap utan de är helt grundläggande. (a.a. s 228)  

 
Molloy skriver i Reflekterande läsning och skrivning (1996) att forskning visar att ”många 

lärare tar två tredjedelar av samtalstiden i anspråk och några få elever, mest pojkar, tar resten” 

(a.a. s 10). Då det är skolans uppdrag att arbeta för jämställdhet mellan könen har 

undervisningens genomförande därför betydelse för hur samspelet och samtalet bedrivs. 

Einarsson (2004) refererar till en studie gjord av Ingrid Karlsson 2003 i vilken hon belyser att 

pojkarna i synnerhet dominerar i det offentliga klassrumssamtalet då läraren talar till hela 

klassen och tillämpar ett styrt fråga-svarsmönster.  

 

Utifrån ett erfarenhetspedagogiskt synsätt på svenskämnet ska allas erfarenheter ge den 

skönlitterära texten mening. Einarsson (2004) belyser den erfarenhetspedagogiska 

undervisningen utifrån den amerikanska pedagogen A.F. Adas arbetsgång vilken kan 

tillämpas vid arbetet med texter. Arbetsgången består av fyra faser: deskriptiv fas, personligt 

tolkande fas, kritisk analysfas och kreativ fas. I den första fasen är innehållet i texterna i fokus 

och svaren till de frågor som ställs finns i texten. Inga vidare undersökningar förekommer i 

denna fas. I den personligt tolkande fasen uppmuntras eleverna att relatera innehållet till sina 

egna erfarenheter och känslor. Einarsson menar att denna fas hjälper eleverna att förstå att 

verklig inlärning sker när information relateras till egna erfarenheter. I den kritiska 

analysfasen drar eleverna slutsatser och undersöker samband med annan kunskap och 

perspektiv. I den sista kreativa fasen omvandlas erfarenheterna från de tidigare faserna till 

konkret handling och eleverna kan nu upptäcka vad de kan göra för att påverka omvärlden .  
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Aidan Chambers (1993) talar om de vuxnas betydelse för att få barn och böcker att mötas och 

därmed uppmuntra barnen till att bli reflekterande läsare. Vuxna i barnens omgivningar kan 

till exempel ordna genomtänkta miljöer och genomtänkta aktiviteter kring litteraturläsningen 

för att göra litteraturen intressant för eleverna. Även utformningen av miljön har betydelse för 

lärandet och språkutvecklingen enligt den interaktionistiska forskningen kring miljöer för 

lärande (Skantze 1989). En fysisk miljö som stimulerar elevernas intellektuella och 

emotionella erfarenheter i ett socialt sammanhang ingår som en del i läroprocessen.  

 

Liksom Chambers menar Molloy (1996) att vuxenstödet är centralt för lärandet samt att de 

didaktiska grundfrågorna som läraren ställer sig avgör vilka arbetsmodeller som läraren väljer 

eller inte för sina elever och om modellerna är språkutvecklande eller inte. Molloy skriver att: 

 
Val av metodik bör ske så att de läs- och skrivsvaga eleverna av bägge könen inte känner sig snabbt 
förbisprungna av de hemifrån mer stimulerade eleverna. Samtidigt skall också dessa elever fortsätta 
att stimuleras i sin läs- och skrivutveckling. Alla elever skall dessutom tränas i att se kopplingen 
mellan ”språkets och skrivandets betydelse för att utveckla lärande och tänkande”. Att lära sig 
reflektera över den egna inlärningsprocessen kan bli en del av denna träning i att utveckla 
tänkandet. (a.a. s 28)  

 

För att stödja elevernas skrivutveckling och stimulera deras förmåga att reflektera över sin 

läsning redogör bland annat forskare som Molloy (1996), Chambers (1993 & 1994) och 

Jönsson (2007) för olika litteraturpedagogiska metoder och arbetssätt. Smith (2000) skriver att 

det finns hundratals undervisningsmetoder och att många jämförande studier har gjorts av 

metoderna men att hans slutsats är att alla metoder för läsundervisning kan ge vissa positiva 

resultat för vissa barn vid vissa tillfällen. Jag kommer nedan att ta upp några av de metoder 

som har relevans för mitt läsprojekt som jag kommer att redogöra för i avsnitt 4.1.  

 

 

2.3.2 Läsning tillsammans och läsning på egen hand 
 
Att läsa tillsammans har många fördelar. Högläsning skapar läslust och lockar barn och 

ungdomar in i litteraturen och den kan bli en drivkraft att läsa själv (Chambers 1993). Att 

börja läsa en bok kräver ansträngning eftersom förståelsen inte alltid är omedelbar och för 

elever som är lässvaga kan högläsningen vara extra betydelsefull för att rikta 

uppmärksamheten mot textens innehåll. Chambers skriver att ”vi genom att lyssna till 

högläsning kan tillägna oss texter som vi kanske aldrig skulle få tillgång till på annat sätt” 

(a.a. s 70).  
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Genom högläsning skapar också eleverna egna inre bilder (Ejeman & Molloy 1995). 

Högläsning har också en social funktion och ”läsning tillsammans kan beskrivas som en 

gemensam resa där klassens deltagare delar själva resandet, men också de ledtrådar som 

texten ger” (Jönsson 2007 s 10). Vidare anser Jönsson att läraren kan välja längre texter och 

mer komplicerade texter när läraren läser högt. Läraren bör förbereda högläsningen och i 

samband med högläsningen kan läraren involvera eleverna utifrån deras och lärarens frågor 

om innehållet (Ejeman & Molloy 1995 & Lindö 2002). I Reflekterande läsning och skrivning 

(1996) skriver Molloy att det vanligaste är att det är läraren som läser högt vid högläsningar 

och hon nämner stafettläsning som en variant av en annan högläsningsmetod. Stafettläsningen 

innebär att eleverna har hand om läsaktiviteten. Läraren läser ett stycke och därefter får vilken 

elev som helst läsa ett stycke och eleverna samsas om läsutrymmet. För att undvika att något 

kön dominerar kan varannan flicka och varannan pojke läsa. Stafettläsningen förutsätter att 

alla elever har boken framför sig. Såväl högläsning som läsning på egen hand främjar en god 

läsutveckling och i Lyckas med läsning (Johanesson Vasberg 2001) betonas att den 

självständiga läsningen bör ingå i den dagliga undervisningen i skolan. Lärarna bör 

uppmuntra den självständiga läsningen under varje nivå i läsutvecklingen.   

 

 

2.3.3 Läsloggar som utgångspunkt för samtalet 
 
Avsikten med läsloggar är att eleverna ska få möjlighet att skriva ner sina tankar och 

reflektioner om innebörden i texten som en förberedelse till litteratursamtalen. Yngre elever 

kan teckna eller måla i stället för att skriftligt reflektera (Molloy 1996). Vidare resonerar 

Molloy om att skrivandet kan hjälpa till att skapa mening i texten och att redskap för detta är 

bland annat att skriva loggbok och att delta i samtalsgrupper. Att skriva läslogg kan ses som 

ett effektivt hjälpmedel för att stimulera till eftertanke om litteraturen och som medverkar till 

att inte texten tar överhand.    

 
Men om läsningen av skönlitteratur kombineras  med elevernas skrivande, minskar risken betydligt 

för att texten dominerar över eleven. Tvärtom kan texten ibland bli den plattform som eleven 

behöver stå på för att formulera sina egna erfarenheter. Som metodiskt redskap för att elevens liv 

och tankar så att säga skall stiga i förgrunden kan då läsloggen användas. (Molloy 1996 s 72) 

 

Att skriva och samtala om texten tränar eleverna att förstå texten på ett djupare plan. Att 

skriva läslogg kan räknas till det expressiva skrivandet, enligt Dysthe, och i Skrivutveckling 
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och undervisning (Bergö m.fl. 1997) definieras det expressiva skrivandet av James Britton 

enligt följande:  
”Expressivt” språk ligger nära skribentens eget jag. Det ska göra författaren synlig, ge ord åt 
hennes medvetandeström och skapa en nära relation mellan läsaren och författaren. Mycket i den 
expressiva texten förblir outtalat, författaren kan lita på att läsaren kan tolka texten (de har likartade 
erfarenheter) och de delar det som händer runt omkring dem”. (a.a. s 20) 

 
I samtalet kan eleverna använda sina läsloggar som ett stöd för sina tankar och diskussionen 

om texten kan vidareutvecklas. I den sociala process som samtalet innebär får eleverna möta 

andras reflektioner om texten. Hoel (2001) hävdar att elevernas egna aktiva språkbruk har en 

central betydelse för tänkandet och lärandet eftersom tanken utvecklas genom språket och 

språket utgör kärnan i läroprocessen.  

 

I kursplanen för svenska (2000) står det att eleverna skall ”utveckla sin förmåga att i dialog 

med andra uttrycka tankar och känslor som texter med olika syften väcker samt stimuleras till 

att reflektera och värdera” (s 97). När man lär eleverna att föra bra samtal om böcker lär man 

dem också att föra givande samtal om andra viktiga saker i livet. Förståelsen för texten blir 

större för varje deltagare än vad den skulle blivit på egen hand eftersom deltagarna i gruppen 

tar med sin kunskap in i diskussionen (Chambers 1993). Under samtalet kan eleverna koppla 

textens händelser till sina egna erfarenheter och till sin egen verklighet. Chambers (1993) 

menar att det är lärarens uppgift att att ha en uppsättning frågor som kan hjälpa eleven att 

prata om sina läsupplevelser. Lindö (2002) resonerar också om pedagogernas roll för att bidra 

till möjligheter för eleverna att göra kopplingar till det de läser. Lärarna kan själva berätta hur 

de tänker och de kan bjuda in eleverna att tänka högt. Lindö anser att texter som har många 

”hålrum” inbjuder läsarna att fylla dem med egna erfarenheter. Om textsamtalet som navet i 

läsprocessen skriver Lindö:  

 
Ett övergripande mål med textsamtalet är också att stimulera läslusten, inbjuda barn och ungdomar 
till en litterär tolkningsgemenskap genom att ge dem tankeredskap och lässtrategier för att de så 
småningom på egen hand skall kunna läsa böcker och texter i olika genrer och komplexitet med 
god behållning. (Lindö 2002 s 110) 

 
Utöver ovanstående argument om samtalets betydelse poängterar Lindö (2002) att skolans 

viktigaste uppgift är att fostra demokratiska människor och att ”ett demokratiskt 

förhållningssätt utvecklas i samspel mellan individer som delar en gemensam erfarenhet” (a.a. 

s 110). Att i samtalet våga argumentera för sin ståndpunkt och granska andras och träna sig i 

att lyssna och respektera andras åsikter är också betydelsefulla delmål med textsamtalet (a.a.). 
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2.4 Receptionsforskning 
  
Receptionsforskning beskriver vad som händer i mötet mellan läsare och text och nedan 

redovisas olika forskares syn på litteraturreception. I mitt arbete är receptionen av 

litteraturläsning av betydelse och en naturlig utgångspunkt för att förstå vilka möjligheter som 

finns för att skapa en undervisning som syftar till att utveckla elevernas förmåga att läsa 

litteratur.  

 

 
2.4.1 Vad händer i mötet mellan text och läsare?   
 
Redan 1938 kom Louise Rosenblatts Literature as Exploration i vilken hon hon talar om 

läsande som en transaktion mellan text och läsare. Rosenblatt lyfter fram betydelsen av att 

skapa en undervisning som bidrar till ett ”givande samspel (transaktion) mellan text och 

läsare” (Rosenblatt 2002 s 5). Rosenblatt vill med sitt begrepp transaktion betona den 

ömsesidighet som läsare och text utgör och säger att transaktionen innebär ”en ömsesidig 

fram-och-tillbaka-rörelse där textens värld och läsarens värld tränger in i varandra” 

(Rosenblatt 2002 s 10). Med hjälp av begreppet transaktion menar Rosenblatt att man kan 

undvika att läsaren och texten analyseras var för sig.   

 

Rosenblatt ställer sig kritisk till den litteraturläsning i skolan som ska leda fram till ”rätta 

svar” och menar att läsarens egna erfarenheter och upplevelser i mötet med litteraturen är lika 

viktiga som texten i sig. För att klargöra betydelsen av vilken slags läsning som gör texten 

meningsfull talar Rosenblatt om ytterligare två grundläggande begrepp inom receptions-

forskningen: efferent läsning och estetisk läsning. Den förstnämnda är inriktad på att hitta 

rätta svar från texten för att kunna använda dem på något sätt. Den efferenta läsningen kan 

utesluta den estetiska läsningen som är mer inriktad på den känslomässiga och kognitiva 

upplevelsen av texten (Rosenblatt 2002 & Skolverket 2008). De båda läsarterna står inte i 

motsats till varandra men enligt Skolverket (2008) är det viktigt att ha kunskap om 

innebörderna av begreppen eftersom sättet att läsa en text skiftar. Om de båda begreppens 

betydelse säger Rosenblatt följande: 

 
När man läser för att finna svaret på en faktisk fråga måste man främst rikta uppmärksamheten mot 
de mer allmänna betydelseaspekterna och utestänga, förskjuta till periferin, personliga känslor och 
idéer. För att frammana ett litterärt verk ur samma text måste läsaren uppmärksamma inte bara 
ordens allmänna kopplingar utan även de personliga associationer, känslor och idéer som 
genomlevs under läsningen. (Rosenblatt 2002 s 235) 
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Rosenblatt menar också att traditionella och formalistiska metoder i litteraturundervisningen 

behandlar litteratur ”som ett kunskapsstoff som ska förmedlas och inte som upplevelser som 

ska bli föremål för reflektion” (a.a. s 235).  För att litteraturen ska ge nyvunna insikter till 

läsaren behöver läraren ha kunskap om den ”litterära upplevelsens komplexa natur” (a.a. s 39) 

och kunna hjälpa eleven att erhålla en ”alltmer kontrollerad, en alltmer giltig eller försvarbar 

reaktion på texten” (a.a. s 216).   

 

I Skolverkets diagnosmaterial Språket på väg (2008) resoneras om olika läsar- och 

textorienterade förhållningssätt och hur de kan kopplas till den efferenta och estetiska 

läsningen. Det textorienterade förhållningssättet, som är inriktat på vad som faktiskt står i 

texten, är kopplat till den efferenta läsningen. Det läsarorienterade förhållningssättet, vars 

fokus ligger på upplevelsen av texten i relation till egna erfarenheter och tankar, är tydligt 

kopplad till den estetiska läsningen. Enligt aktuell forskning (Skolverket 2008) främjas 

läsutveckling av både läsarorienterade och textorienterade förhållningssätt. Samma slutsats 

går också att finna hos Mossberg Schüllerqvist (2008) när hon resonerar om vikten av att 

läraren arbetar utifrån kombinationsstrategier för att ge eleven möjlighet att utveckla sin 

förmåga att läsa och förstå skönlitteratur. Resonemanget ovan kan också jämföras med synen 

på litteraturundervisning som Malmgren (1996) presenterar som svenska som 

erfarenhetspedagogiskt ämne. Detta synsätt har bland annat kritiserats av Örjan Torell (2002) 

som alltför ensidigt då litteraturundervisningens fokus till största delen koncentreras mot 

upplevelsen av texten i relation till egna erfarenheter, så kallad livsförståelse, och inte mot 

textförståelse.  

 
Receptionsforskaren Wolfgang Iser (1978) talar i sin forskning om läsaren och textens 

tomrum. Med tomrum i texten avser han det som är outtalat och underförstått i en text. Det 

kan till exempel vara händelser och känslor som inte beskrivs. Tomrummen måste läsaren 

själv fylla i och på så sätt skapa sin egen föreställning av vad texten berättar. Enligt Iser har 

inte alla texter tomrum och han framhåller att till exempel triviallitteraturen erbjuder läsaren 

ett begränsat utrymme för personliga inre förställningar. Till skillnad från Rosenblatt som 

talar om transaktion fokuserar Iser på interaktionen mellan text och läsare.  I sin bok The act 

of reading (1978) skriver han att: ”Reading is not a direct ’internalization’, because it is not a 

one-way process, and our concern will be to find means of describing the reading process as a 

dynamic interaction between text and reader (a.a. s 107).  
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Även Liberg (Myndigheten för skolutveckling 2007) talar om att läsning handlar om att 

kunna röra sig i texten och fylla textens tomrum för att på så sätt ge texten en personlig 

tolkning och innebörd. Att fylla tomrummen och röra sig i föreställningsvärlden bidrar till att 

läsaren skapar sin virtuella värld som består av sina tankar och inre bilder. Skolverkets 

diagnosmaterial (2008) talar om de avancerade läsarna som de som klarar att röra sig i texten 

medan de mindre avancerade läsarna har svårigheter med denna rörelse.  

 

Receptionen är inte endast beroende av den kognitiva och känslomässiga upplevelsen av 

texten, menar receptionsforskaren Kathleen McCormick. Den påverkas även av 

sociokulturella faktorer och hon belyser detta genom att tala om textens och läsarens 

allmänna repertoar. Med textens allmänna repertoar menas hur den förhåller sig till den 

kontext den är skriven i medan läsarens allmänna repertoar utgörs av de värderingar och det 

samhälle som läsaren själv är en del av (McCormick 1994). Författaren resonerar även om 

textens och läsarens litterära repertoar. Den litterära repertoaren består av de litterära 

konventioner den följer och läsarens litterära repertoar utgörs av de erfarenheter, 

uppfattningar och förväntningar som läsaren har och detta förklarar Mc Cormick enligt 

följande:  

 
Reader’s literary repertoires consists of their knowledge and assumptions about what literature 
’is’ or ‘should be’ based on their previous reading experiences and the assumptions about reading 
they have absorbed from the literary and general ideologies of their culture. (a.a. s 84) 

 
För att ett möte ska ske mellan läsare och text krävs det att repertoarerna kommer i kontakt 

med varandra. I mötet mellan texten och läsaren kan det uppstå en spänning: ”a tension 

between repertoaries occurs when a reader is sufficiently familiar with the text’s repertoire but 

disagrees with it or oppose it for various reasons” (a.a. s 87).  

 

Enligt receptionsforskningen är det inte ovanligt att elever upplever samma text på olika sätt 

och att läsningar ofta går isär. Skälet till detta är just att olika läsare möter texten med olika 

allmänna repertoarer. Transaktionen mellan läsaren och texten kan försvåras på grund av 

bokens litterära repertoar och Molloy (2002) menar att många elever ombeds att läsa texter, 

vars litterära repertoar är främmande för dem. Författaren konstaterar fortsättningsvis i sin 

studie att ”för de flesta lärare är denna spridning i läsarerfarenheter ett känt faktum och ett 

didaktiskt problem” (a.a. s 70).  
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Molloys studie (2002) och McCormicks repertoarbegrepp visar hur individuell och avancerad 

läsningen är och menar att lärarens roll är att bredda elevernas litterära repertoar genom att 

utmana läsningen och på olika sätt försöka bidra till matchningen mellan textens och läsarens 

repertoarer. McCormicks modell om villkoren för läsning kan också hjälpa till att synliggöra 

de sociala och kulturella sammanhang som läsaren och texten är infogade i (McCormick 

1994). Enligt Molloy (2002) ger McCormicks begrepp en möjlighet att undersöka sambandet 

mellan elevernas livsstil, deras fritidsintressen och intresse för att läsa skönlitteratur.  

 

Jag menar att Rosenblatt och McCormick såväl som Molloy och Iser i sina teorier på olika 

sätt visar vad som händer i mötet mellan läsare och text och på betydelsen av lärarens 

undervisningsansatser för att utveckla elevernas läsning. Även Malmgren (1986) resonerar 

om förutsättningar för läsarens möte med texten och undervisningens betydelse utifrån 

begreppen ”skydd eller öppenhet”. Begreppsparet kan tillämpas på såväl textens innehåll, som 

dess perspektivbyten och form. Malmgren menar att lärarens val av litteratur och hur läraren 

planerar och genomför undervisningen kan bidra till att eleverna ”skyddar eller öppnar sig” 

gentemot textens innehåll och form. Vidare resonerar Malmgren om att det är när eleven kan 

uppleva en igenkänning av egna och andras erfarenheter utifrån texten och kan identitifiera 

konflikten i den litteratur de läser som man kan tala om en subjektiv förankring. Utifrån 

Malmgrens tankar om subjektiv förankring resonerar Molloy (2003) om lärarens betydelse för 

om eleven ska avvisa såväl texten som konflikten i den. Molloy anser att om eleven själv får 

definiera textens konflikt istället för att läraren presenterar den är risken mindre att eleven 

avvisar texten och konflikten. Malmgren menar också att lärarens sätt att bedriva 

litteraturundervisningen kan påverka den subjektiva förankringen och igenkänningen och han 

diskuterar förutsättningar för att en transaktion ska uppstå mellan elev och text:   

 
Först och främst är möjligheten till igenkänning av egna och andras erfarenhet eller en koppling till 

en känd verklighet en förutsättning. Möjligheten till igenkänning måste finnas i texten och den kan 

underlättas genom underrvisningssituationen. (Malmgren 1986 s 108-109)  
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2.4.2 Läsaren och föreställningen om texten - Judith A. Langer 
 
Receptionsforskaren Judith A. Langers teorier om hur läsprocessen ter sig klarlägger hur man 

kan analysera elevers läsande och har i likhet med ovanstående forskning betydelse för hur 

litteraturundervisningen i skolan kan förstås och gestaltas för att utveckla elevernas läsning. 

I Litterära föreställningsvärldar (2005) skriver Langer att centralt för en människas liv är 

förmågan att tänka och reflektera och agera som ”litterär tänkare” och menar att en medveten 

litteraturpedagogik kan skapa förutsättningar för elevers möjligheter att utveckla sitt 

tänkande.  

 
Med hjälp av litteratur lär sig elever att utforska både sina egna och mänsklighetens möjligheter. 
Litteraturen hjälper dem att finna sig själva, föreställa sig andra, värdesätta skillnader och söka 
efter rättvisa. De blir en del i ett sammanhang och eftersträvar klarsyn. De blir de litterära tänkare 
vi behöver för att skapa morgondagens förutsättningar. ( a.a. s 13) 
 

Langer talar i sin läsarmodell om fyra faser eller läsarhållningar för att beskriva det 

dynamiska i läsprocessen. Hon använder sig också av begreppet föreställningsvärld för att 

hänvisa till den förståelse en person innehar vid en given tidpunkt under läsningen. 

Föreställningsvärldarna är en mental textvärld som ser olika ut för olika individer utifrån de 

personliga och kulturella erferenheterna. Langer menar att föreställningsvärldarna är 

uppsättningar av de idéer, frågor, bilder, förväntningar och föraningar som fyller tankarna när 

vi läser och att de hela tiden är öppna för förändringar (Langer 2005). Jag ser i likhet med 

Langer läsning som en meningsskapande aktivitet och att en medveten litteraturpedagogik 

kan främja intresset, motivationen och läsningen av litteratur.  

 

Den första fasen som Langer tar upp för att beskriva hur läsare interagerar med och förhåller 

sig till texter handlar om hur läsaren försöker orientera sig i texten genom att leta efter 

ledtrådar. Med hjälp av sin förförståelse försöker läsaren skapa sig en bild av den nya 

textvärlden.  Denna fas kallar Langer att vara utanför och kliva in i en föreställningsvärld och 

hon skriver att:  

 
Vi försöker samla på oss tillräckligt många uppslag för att kunna skapa en föreställning om vad 
texten ska handla om /.../Vi letar efter så många ledtrådar som möjligt, men den betydelse som vi 
söker (och finner) är vanligtvis ytliga: jakten handlar mer om bredd än djup. (Langer 2005 s 31-32)  

 
Förhållningssättet att vara utanför och kliva in i en föreställningsvärld sker dels varje gång 

man påbörjar en ny text, dels varje gång det dyker upp något främmande som man behöver 

undersöka närmare (Langer 2005).  
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Fas två, som Langer kallar vara inne i och röra sig genom föreställningen, innebär att läsaren 

har byggt upp en ny textvärld och har sin föreställning klar för sig. Föreställningen fördjupas 

och breddas under läsningens gång och för att skapa den bild läsaren tror att verket handlar 

om använder denne sin kunskap om texten, sig själv, livet och världen. Läsaren ställer frågor 

om texten och har en öppenhet gentemot texten och föreställningsvärlden är öppen för 

förändringar. Frågorna som läsaren ställer om texten kan gälla orsaker, relationer, dolda 

budskap, motiv och känslor. I denna fas blir läsningen meningsfull och läsaren fångas av 

berättelsen (a.a.).  

 
I den tredje fasen, att stiga ut och tänka över det man vet, kliver läsaren ur föreställningen om 

texten för att betrakta den utifrån sina egna personliga erfarenheter och kunskaper om världen. 

De tankar vi har i våra föreställningsvärldar byter fokus i denna fas ”från utvecklandet av 

textvärlden till vad dessa idéer betyder för våra egna liv” (a.a. s 34). Litteraturen ger läsaren 

en möjlighet till att påverka och förändra uppfattningen om tillvaron och hjälper till att 

ompröva värderingar, känslor och övertygelser. Läsaren förstår att litteraturen kan ge djupare 

erfarenheter som är av värde för våra liv och möjligheten att få detta existensiella budskap gör 

att vi fortsätter att läsa. Langer menar att läsarens litterära erfarenheter har betydelse för hur 

stor en texts påverkan kan vara samt att inte alla texter har förändringskapacitet.  

 
Denna tredje fas, där man stiger ut ur föreställningsvärlden och låter den påverka ens eget liv, 
används inte lika frekvent som övriga faser. Detta beror delvis på att inte alla texter berör våra egna 
liv på sätt som vi kan reflektera över och lära från, och delvis på att det ibland krävs ytterligare 
litterära erfarenheter innan en text påverkar oss. Denna fas är så kraftfull och eventuellt 
genomgripande, dess potentiella inverkan på oss är en grundläggande orsak till att vi läser och 
studerar litteratur, för att få hjälp med att ordna upp våra egna liv. (a.a. s 34) 

 
Den fjärde fasen, att stiga ut ur och objektifiera upplevelsen, innebär att distanseringen till 

texten blir tydligare och att läsaren nu objektifierar sin läsupplevelse, sin förståelse av texten 

och själva texten. Läsaren kan i denna fas fokusera på litterära element och anspelningar samt 

på författarens hantverk. I denna fas reflekterar läsaren över vad ”allt betyder, hur det 

fungerar och varför” (a.a. s 36). Läsaren analyserar texten, drar slutsatser, kopplar till andra 

texter och relaterar till sina erfarenheter. Langer skriver att ”det här är en fas som handlar om 

att se texten och betydelsen på avstånd, det tillåter (men kräver inte) en mer analytisk blick” 

(a.a. s 35).  

 

Enligt Langer använder vi oss av samtliga fyra faser när vi läser men att de olika faserna kan 

uppkomma vid olika tillfällen under läsandet. De kan också dyka upp när man reflekterar över 
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texten, under en senare diskussion eller när man skriver om verket i efterhand. Olika faser får 

läsaren att ”begrunda olika aspekter, de filtrerar våra tankar genom olika filter medan vi 

utvecklar vår förståelse av texten, föreställningsvärlden och livet” (a.a. s 35). Langer anser att 

den första fasen används vid läsandet av svåra verk då betydelser inte kan bildas. Den andra 

fasen är den mest använda då läsaren är aktivt engagerad i utvecklandet av förståelse.  

 

 

2.4.3 Det föreställningsbyggande klassrummet – Judith A. Langer 
Langer diskuterar också vilken betydelse faserna kan ha på litteraturundervisningens innehåll 

och upplägg. Hon påpekar att lärarens insikter om faserna och hur de kan stödja läsarnas 

förståelse kan bidra till att starta en dialog med eleverna och fråga dem om deras 

föreställningsvärldar och de tankar de innehåller. De aktiviteter som lärare kan ha kring 

litteraturundervisning kan hjälpa eleverna att ”röra sig in i och ut ur olika faser för att 

begrunda och dela med sig av sina uppfattningar” (a.a. s 39). Utgångspunkten i det Judith 

Langer kallar ett föreställningsbyggande klassrum är att eleverna är självständigt tänkande 

individer och att de påverkas av de olika grupper de tillhör, i och utanför skolan. Ett 

föreställningsbyggande klassrum förutsätter att eleverna skapar mening av texterna de läser 

och skriver och alla anstränger sig för att förstå andra elever och för att bli förstådda. Under 

lektionerna får eleverna utveckla sina idéer och de får samarbetsfrämjande stöd som hjälper 

till att betrakta texterna ur olika perspektiv och eleverna utvecklar sitt litterära tänkande 

utifrån egna målsättningar. Elever och lärare talar om vad de läser och vad de tänker och de 

frågor som ställs om texten ses som en naturlig del av upplevelsen. Langer menar att elever 

som deltagit i ett föreställningsbyggande klassrum en tid använder ”språk- och 

litteracitetsstrategier och tankesätt som de känner till – i ett sammanhang där det de vet kan 

anses vara av värde” (Langer 2005, s 142). 

 

Langer menar att stödet från läraren kan vara avgörande när elever ska lära sig att 

vidarutveckla sina föreställningsvärldar men nämner samtidigt att lärare inte alltid är 

medvetna om den hjälp den kan ge. Lärarens undervisning kan stödja elevernas deltagande 

och berika deras tankar. Langer menar att ”i litterära diskussioner samtalar elever; de 

ifrågasätter, håller med, blir oense, utmanar och hjälper varandras tänkande att röra sig framåt. 

Men de måste lära sig att göra detta” (a.a. s 102). Langer förklarar lärarens roll enligt 

följande:  
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På det hela taget kan vi se lärarens undervisning som ett sätt att stödja elevernas deltagande och 
också få dem att satsa mer, att berika deras tankar. Förhållandet är ett samverkande sådant, där 
läraren stödjer eleven i att arbeta genom sina uppfattningar på egen hand och med andra men även 
hjälper till när det behövs. Klimatet präglas av delad kommunikation; läraren är varken den enda 
som besitter kunskap eller den som bedömer. (a.a. s 103) 

 
I den samarbetsfrämjande interaktionen i föreställningsbyggande klassrum kan två olika 

sorters stöd urskiljas. Dels stöd som hjälper eleverna att delta i diskussionen och dels stöd 

som hjälper dem att tänka igenom innehållet i texten. En grundtanke Langer presenterar är att 

läraren måste lära sig ”att lyssna på elevers tankar och basera undervisningen på deras 

reaktioner” (a.a. s 110). Detta innebär att läraren inte i förväg kan planera lektionen då den 

meningsfulla interaktionen vid ett givet tillfälle annars försvinner. Langer nämner de i förväg 

nedskrivna lektionsplaneringarna som ett hinder i den litteraturpedagogik vars huvudsyfte är 

att ”hjälpa eleverna att komma fram till egna svar och röra sig bortom sina första intryck mot 

mer genomtänkta tolkningar” (a.a. s 111). Vidare menar Langer att även lärare som starkt tror 

på de principer som ligger till grund för ett föreställningsbyggande klassrum kan känna sig 

oroliga för att interagera med sina elever och att de ställer sig frågan: Hur ska jag veta vad jag 

ska göra?  

 

Langer refererar också till Vygotskijs tankar om lärandet och menar att 

litteraturundervisningen innebär att eleverna ”läser, skriver och diskuterar för att uppnå ett 

högre mål, som alltid innefattar utvecklandet av egna tolkningar av texten och att göra 

någonting av denna förståelse” (a.a. s 111). Hon nämner också olika delmoment som läraren 

kan använda i sin undervisning: förberedelser, att uppmuntra första intryck, att utveckla 

tolkningar, att anta ett kritiskt perspektiv och att få överblick. Tillsammans utgör 

delmomenten hela det litterära arbetet och de aktiviteter som sker före läsandet kan benämnas 

”att påbörja den litterära erfarenheten” och allt som händer därefter ”att fortsätta den litterära 

erfarenheten” (a.a. s 112). Langer menar att det är viktigt att läraren ”bjuder in” eleverna till 

litteraturarbetet som en hjälp för eleverna att fokusera på sina föreställningsvärldar.  Detta kan 

ske genom att läsa högt för eleverna, berätta historier eller genom att spela musik . Det är 

väsentligt att läraren inte leder eleverna mot vissa tolkningar utan betonar att det är en 

subjektiv erfarenhet och att elevernas egna tankar är det centrala.  

 

För att uppmuntra de första intrycken av texten kan läraren lyssna till elevernas tankar eller be 

dem skriva ner dem och de frågor som texten har gett upphov till. Frågorna som eleverna 

ställer kan diskuteras i gruppdiskussioner. Läraren kan också be eleverna att fundera på frågor 
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som: Vad tänker du på just nu? Vad tänkte du när texten tog slut? Är det något du inte förstår?  

Elevernas föreställningsvärldar kan förändras när de skrivs ner eller uttalas högt, enligt 

Langer. Genom att få eleverna att se sina tolkningar ur flera olika perspektiv hjälper det dem 

att utvidga sina föreställningar. Klassrumsdiskussioner och elevernas egna erfarenheter utifrån 

frågor som uppmuntrar till att utforska ämnen om känslor, motiv, relationer och konflikter 

bidrar till utforskandet att utveckla tolkningar ur texten. Läraren kan bidra till utvecklingen av 

elevernas kritiska perspektiv av texten genom att ”uppmuntra eleven att utforska alternativ 

genom att begrunda olika personers perspektiv, personer i texten, i klassen och från andra 

platser, och att använda dessa personers perspektiv och möjligheter för att utmana och berika 

sina egna uppfattningar” (a.a. s 115). Den litterära erfarenheten ska alltid ges utrymme för en 

vidare utveckling av föreställningsvärldarna och därför anser Langer (2005) att lektionen inte 

ska eftersträva avslut och konsensus. Läraren bör i stället bekräfta olika åsikter och tolkningar 

och hjälpa till att summera de viktigaste frågorna och föra på tal de frågor som inte har 

uppmärksammats. De valmöjligheter som Langer presenterar kan lärare använda på olika sätt 

och hon menar att en utveckling sker i användandet. Från början använder lärarna delarna för 

att bli medvetna om de val som de omedvetet gör för att därefter använda dem mer öppet och 

till sist ”börjar de inkorporera de nya möjligheterna i ett mer utarbetat mönster av 

eftertänksamt samtal och interaktion i klassrummet (a.a. s 117).  

 

I analysen av studiens material kommer jag att använda mig av teorier om skolans 

litteraturundervisning och receptionsteorier och då i huvudsak Judith A. Langers resonemang 

om litterära föreställningsvärldar och tankar om det föreställningsbyggande klassrummet.  

 
 
3 Metod och material   
 
Min studie är en kvalitativ studie. Studien är kvalitativ i den mening att jag använder 

samtalsintervjuer för att identifiera informanternas uppfattningar om litteraturläsning. Studien 

kan också beskrivas utifrån etnografisk klassrumsforskning då jag arbetar nära informanterna 

och materialet, som rör olika tidsperioder, analyseras utifrån en fenomenologisk ansats. Jag 

beskriver och analyserar elevernas reception, tankar om litteraturläsning och syn på sig själva 

som läsare för att utveckla förståelse för den egna litteraturundervisningen och för att kunna 

förbättra den i förhoppning om att kunna bidra med nya kunskaper till det ämnesdidaktiska 

forskningsfältet.  

23 
 



Det empiriska material som studien grundar sig på utgörs dels av data insamlat i en klass nio i 

grundskolan och dels av intervjuer genomförda sju år senare. Jag var lärare i klassen och 

undervisade eleverna i svenska under hela deras högstadietid, mellan 2001-2003. I nionde 

årskursen valde jag ut åtta elever i klassen för intervjuer i samband med att de läste och 

arbetade med skönlitteratur i svenskundervisningen. Eleverna valdes ut för att representera en 

variation av läsvana och litterär förståelse.  Sju år senare valde jag ut fyra av de åtta eleverna 

utifrån skillnader i deras litteraturreception och läsvanor som framkommit i intervjusvar, 

enkätsvar och loggböcker. Namnen är av etiska skäl fingerade med hänsyn till deltagarnas 

anonymitet.   

 
Materialet är rikt och varierat, vilket ger underlag för analyser utifrån syftet att beskriva 

litteraturundervisningens betydelse och några personers läsvanor och syn på sig själva som 

läsare i ett längre perspektiv. Ett sätt att öka validiteten i kvalitativa undersökningar är att 

använda mer än en metod eller datakälla, så kallad triangulering (Patel & Davidsson 2003). 

Jag menar att jag uppnår detta då materialet är av olika slag, såväl muntligt som skriftligt.   

 

Materialet består av: 

• Läsprojektets upplägg och genomförande i dokumenterad form 

• Lärarens anteckningar och observationer under läsprojektets genomförande 

• Elevernas loggböcker 

• Inspelade och transkriberade intervjuer av elever, 2003, om deras litteraturreception 

utifrån läsprojektet i årskurs nio 

• Elevenkäter om elevers uppfattning om sig själva som läsare och syn på 

litteraturläsning, ett så kallat ”Läsarporträtt” i årskurs nio 

• Inspelade och transkriberade intervjuer av informanter, 2010, om synen på sig själva 

som läsare och skolans litteraturundervisning  

 
 

3.1 Etnografisk klassrumsforskning 
 
Inom skol- och klassrumsforskningen är etnografisk forskning idag ett växande empiriskt 

område, hävdar Jönsson (2007). Den etnografiska forskningens övergripande mål är att 

försöka samla så mycket data som möjligt. Den etnografiska forskningen är en deskriptiv 

vetenskap och de etnografiska metoderna innebär till exempel intervjuer, observationer, 

insamlande av material samt att försöka fånga de sociala, historiska och kulturella 
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traditionerna som eleverna ingår i (Bryman 2002). Inom den etnografiska forskningen är 

triangulering också av betydelse. I Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken - cirklar inom 

cirklar (Ely m.fl. 1991) beskrivs triangulering enligt följande: 

 
[Triangulering är] grundläggande i etnografisk forskning. Den ligger till grund för etnografisk 

validitet då den prövar en källa gentemot en annan för att skala bort alternativa förklaringar och 

bevisa riktigheten av en hypotes. (a.a. s 109) 

 

Med hjälp av olika undersökningsmetoder kan lärares forskning visa på vad som utmärker 

den egna praktiken. Lärarforskning kan ses som en forskning som bedrivs i nära anslutning 

till den professionella verksamheten. Enligt (Hoel 1997) är lärarforskning vanligen kvalitativ 

och de forskningsmetoder som används är etnografiska beskrivningar, loggböcker, intervjuer 

och fallstudier. En avsikt med lärarforskning är att få förståelse för undervisningen och på så 

sätt bidra till förändring och förbättring av det pedagogiska arbetet. Molloy (2003) menar att 

lärarforskning/aktionsforskning eller med hennes egen term ”professionsnära forskning” 

också kan bidra till forskning som fokuserar på ämnesdidaktiska frågor. Ny kunskap kan 

utvecklas om hur undervisning bedrivs, om vad och om varför. 

  

Jönsson (2007) skriver att lärarforskning innebär att läraren reflekterar över ”sin egen praxis 

och integrerar observationer och erfarenheter med teorier om undervisning och lärande” (a.a. 

s 27). Jönsson refererar till Dewey och Hoel som menar att de lärare som har kunskaper om 

sin egen praktik och om teorier undervisar utifrån ett mer medvetet sätt. Lärarforskningen kan 

innebära att läraren/forskaren fortsätter att vara lärare som forskar på sin egen praktik eller på 

andras. Men i båda fallen integreras rollerna lärare/forskare. En risk som den etnografiska 

klassrumsforskningen kan medföra är att man identifierar sig för mycket med dem som man 

studerar och på så vis förlorar man sin analytiska distans (Fast 2007).   

 

 

3.2 Fenomenologisk ansats 
 
En fenomenologisk ansats handlar om att tydliggöra hur människor uppfattar och tolkar 

fenomen i sin omvärld och att ta hänsyn till alla de erfarenheter som en individ är medveten 

om vid ett visst tillfälle. Fenomenologin befattar sig på så sätt inte med verkligheten utan med 

individens personliga tolkning av verkligheten (Patel & Davidsson 2003). I försöket att förstå 

innebörden i en människas beteende försöker fenomenologen se saker och ting utifrån den 
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personens perspektiv (Bryman 2002 s 27).  Fenomenologin syftar inte till att finna teorier som 

leder till slutgiltiga lagbundenheter eftersom människors uppfattningar kan förändras genom 

lärande och utveckling.  

 

Empirin som jag har erhållit, genom bland annat kvalitativa intervjuer av fyra personer, 

beskriver deras enskilda uppfattning av litteraturläsning i skolan och syn på sig själva som 

läsare i ett längre perspektiv. Syftet med att använda en fenomenologisk ansats i studien är att 

få förståelse för hur just dessa personer uppfattar fenomenet läsning av litteratur och synen på 

sig själva som läsare i ett längre perspektiv. Vad gäller själva analysen av den kvalitativa 

information jag har kan också triangulering ske teoretiskt. Olika teoretiska perspektiv kan 

användas för att ”belysa det studerade fenomenet från olika håll vilket kan ge underlag för 

mångfald i tolkningen” (Patel & Davidsson 2003 s 105). Den fenomenologiska analysen av 

intervjuerna sker i fyra steg efter att transkriberingen har skett. Till att börja med bekantar sig 

forskaren med datan och försöker bilda sig ett helhetsintryck för att därefter uppmärksamma 

likheter och skillnader. Utifrån olika beskrivningskategorier kategoriseras sedan olika 

uppfattningar och slutligen studeras den underliggande strukturen i kategorisystemet. 

Forskaren läser och sorterar materialet tills mönster blir tydliga (a.a.). 

 

Resultatet av min studie blir således en beskrivning av de fyra personernas olika uppfattningar 

och perspektiv som representerar just det beskrivna fenomenet ovan. Analyserna sker utifrån 

följande kategorier:  

 

• Läsprojektets genomförande 

• Elevernas reception av den skönlitterära bok som läsprojektet utgår ifrån i årskurs nio. 

• Elevernas läsvanor och syn på sig själva som läsare i årskurs nio och sju år senare 

• Elevernas tankar om littteraturundervisningens betydelse för unga människors 

läsvanor 

 
 
3.3 Intervjuer och enkäter 
 

Både kvalitativa intervjuer och enkäter är metoder för att få kunskap om informanternas 

uppfattning och synsätt.  Kvalitativa intervjuer är ofta förekommande inom etnografiska 

undersökningar och deltagarna kan intervjuas flera gånger (Bryman 2002). En intervju är ett 
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slags samtal med ett tydligt syfte och ”genom samtal lär vi känna andra människor, vi får 

kunskap om deras erfarenheter, känslor, attityder och den värld de lever i ” (Kvale 2009 s 15).  

Men då det är intervjuaren som bestämmer vilka frågor som ska behandlas och vilka svar som 

ska följas upp går det inte att likställa intervjusituationen med ett samtal (a.a.).  

 

För att få kunskap om elevernas reception av läsningen av den skönlitterära bok som 

användes i läsprojektet intervjuade jag dem vid två tillfällen under arbetet med läsprojektet. 

Den första intervjun gjordes i början av läsningen och den andra efter att boken var utläst. Sju 

år senare intervjuade jag deltagarna i undersökningen och utformningen av intervjuerna 

bestämdes av dess syfte; att få information som gav möjlighet att förstå informanternas syn på 

litteraturläsning och syn på sig själva som läsare i ett längre perspektiv. Intervjuerna skedde i 

avskildhet och dokumenterades med ljudinspelning. Deltagarna blev intervjuade en och en 

och deltagarna fick information om syftet före intervjutillfället. Intervjuerna transkriberades i 

anslutning till intervjutillfällena och jag förde även korta stödanteckningar under samtalet.  

Avsikten med transkriberingarna var att försöka återge intervjusamtalet så exakt som möjligt.  

Vid samtliga intervjutillfällen, 2010, utgick jag från en intervjuguide med öppna frågor som 

lämnar utrymme, för intervjupersonen, att svara med egna ord (bilaga 1). Bryman (2002) 

resonerar om utformningen av intervjuguider för kvalitativa intervjuer och ger exempel på 

olika slags frågor. Han nämner bland annat inledande frågor, uppföljningsfrågor, direkta 

frågor och tolkande frågor. I en kvalitativ intervju är det även tillåtet att lägga till frågor under 

pågående intervju och det kan till och med var positivt som en uppföljning av det som 

intervjupersonen svarat på (a.a.).  

 

I mina analyser kommer jag att ge de intervjuade personerna stort utrymme genom täta 

intervjucitat. Detta gör att läsaren själv kan dra egna slutsatser i stället för att överlämnas till 

mina tolkningar. I kvalitativ forskning ”är det ett krav att allt ska vara prövbart i den 

bemärkelsen, att den information man bygger sina slutsatser på ska finnas tillgänglig i sådan 

form att en annan forskare eventuellt kan dra andra slutsatser utifrån samma information” 

(Dysthe 1996 s 26). För att jag skulle få en bredare bild av eleverna som läsare fick hela 

klassen besvara en enkät i samband med läsprojektets genomförande (bilaga 2). Frågorna rör 

bland annat elevens läsvanor, syn på sig själva som läsare, fritidsintressen och familjens 

läsvanor. Efter insamlandet av enkäterna studerade jag svaren och sorterade dem efter 

läsvanor och frekvens av läsning. Utifrån min bedömning av enkätsvaren och utifrån mina 

erfarenheter av eleverna som läsare valde jag ut åtta elever för att närmare undersöka deras 
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litteraturreception. I mina analyser kommer den enkät som hela klassen besvarade i huvudsak 

att analyseras utifrån fyra elevers svar. Frågorna i enkäten utgjorde också grund för de frågor 

som användes vid intervjuerna sju år senare. Vid detta intervjutillfälle fick respondenterna 

även svara skriftligen på en fråga ur enkäten (bilaga 2, fråga 3).   

 

 

3.4 Loggböcker och observationer 
 

Ett av studiens syfte är att beskriva fyra elever som läsare vid ett läsprojekts genomförande. 

Utifrån de tankar och reflektioner som eleverna skrev i sina loggböcker i samband med 

läsprojektet får jag information om deras litteraturreception. Denna information är värdefull 

och lämpar sig för en kvalitativ undersökning. I mina analyser kommer jag att referera till 

innehållet i elevernas loggböcker och även citera dem för att öka validiteten. Observation är 

ett sätt i vardagslivet att skaffa information om omvärlden utifrån egna erfarenheter. Men 

observation kan också vara en vetenskaplig metod för att samla information och används ofta 

för att komplettera information (Patel & Davidsson 2003).  

 

Under läsprojektets genomförande försökte jag som lärarforskare att observera beteenden och 

skeenden i sitt naturliga sammanhang för att erhålla så mycket information som möjligt. Mina 

observationer var på så vis ostrukturerade till skillnad från strukturerade då observationerna 

utgår från i förväg färdigställda observationsscheman. Parallellt med observationerna 

antecknade jag nyckelord och därefter skrev jag ner korta redogörelser över mina 

observationer. Läsningen av mina egna anteckningar gjorde det möjligt för mig att vidta 

åtgärder vad gällde läsprojektets genomförande. För att underlätta distansering 

rekommenderar Rönnerman (2004) att den forskande läraren för anteckningar under arbetets 

gång. Vid ostrukturerade observationer finns det en risk att forskaren ”sätter namn och 

begrepp på handlingar och händelser och på så sätt bygger in sin ”mening” i den studerade 

företeelsen” (Patel & Davidsson 2003 s 105). För att säkra validiteten är det därför viktigt att 

forskaren är medveten om hur informationen av observationerna hanteras och hur det kan 

påverka analysen.   
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3.5 Forskningsetiska ställningstaganden 
 
En viktig del i en vetenskaplig studie är att den genomförs i enlighet med Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2002). Fyra huvudkrav omnämns som forskaren måste ta hänsyn 

till: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Min 

studie överensstämmer med Vetenskapsrådets uppställda krav. Deltagarna fick muntlig 

information om studiens syfte och vilka krav och villkor som gällde. De fick även information 

om att undersökningsmaterial och uppgifter som samlats in endast ska användas för studiens 

räkning. Innan ljudinspelningarna av intervjuerna genomfördes frågade jag om 

intervjupersonernas medgivande. Vidare informerades de också om att deltagandet var 

frivilligt och att de kunde tacka nej om de ville, även efter att den sista intervjun hade 

genomförts.  I min undersökning värnar jag om deltagarnas integritet genom att ge dem 

fullständig anonymitet. Varken namnet på skolan och elevernas namn förekommer. Jag 

påtalade också att de skulle få möjlighet att läsa det jag skrev om. Ett problem med studien 

kan vara att deltagarna kan känna igen sig själva eller andra trots att inga namn förekommer. 

Detta kan innebära att den beskrivning och analys som återfinns i studien kan upplevas som 

kritisk för vissa och som positiv för andra. 

 

 

3.6  Metodreflektion 
 
En del av studien innebär att jag som lärare undersöker min egen undervisningsprocess vilket 

ställer krav på en strävan att försöka observera undervisningen så objektivt som möjligt. Att 

problematisera det redan välkända och förhålla sig objektiv när man själv är delaktig kan 

innebära vissa svårigheter. En forskare som studerar undervisningen inifrån ser troligtvis inte 

samma saker som en forskare som studerar utifrån (Hoel 1997). Det finns därmed en risk att 

läraren som har sin egen verksamhet som forskningsobjekt påverkar sitt resultat. Som lärare 

kan jag lätt försköna min egen undervisning och bli alltför subjektiv. Men trovärdigheten kan 

öka och bilden av det som studerats kan bli så korrekt som möjligt genom att 

läraren/forskaren tydligt beskriver de val man gjort (Kvale 2009). För att underlätta 

distanseringen från den undervisningsprocess som jag själv var medskapare till förde jag 

läraranteckningar under arbetets gång. Det faktum att studien är genomförd vid två olika 

tidsperioder medför också i sig att en viss distans skapas till materialet och att jag som 

lärare/forskare har större möjligheter att betrakta undervisningsprocessen från ett 

utifrånperspektiv.  
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En risk med undersökningar som genomförs vid olika tidsperioder, enligt Bryman, är att man 

samlar in mycket data utan att ha en riktig planering och struktur för vad man ska göra med 

den (2002). Med kännedom om detta har jag strävat efter att så tydligt som möjligt strukturera 

undersökningens material. I min presentation av det material jag insamlat finns det en fara att 

jag omedvetet väljer ut illustrerande citat och resultat som idealiserar min undervisning. 

Medveten om detta har jag strävat efter att redovisa såväl skriftligt som muntligt material i 

form av relativt långa utdrag för att på så vis göra alla röster synliga och därmed göra det 

möjlig för läsaren att själv bedöma analysens trovärdighet. Jag har också strävat efter balans 

mellan presentation av material från de olika tidsperioder som undersökningen omfattar. 

 

Ytterligare en faktor som kan påverka resultatet är att informanterna kan svara och skriva på 

ett sätt som de tror att de förväntas göra. Det finns också en risk att deras svar kan ha 

påverkats av syftet med undersökningen trots att jag medvetet valde att inte i förväg informera 

dem om undersökningens fullständiga syfte. Vidare måste resultatet av elevernas 

litteraturreception ställas i relation till valet av den skönlitterära bok som läsprojektet utgår 

från. Närvaron av ljudinspelningsapparaten kan också påverka de svar man får liksom 

transkriptionsprocessen (Patel & Davidsson 2003). Resultatet kan inte generaliseras utan får 

stå för den aktuella undersökningen. För att en generalisering ska kunna göras krävs det ett 

större antal informanter än vad denna undersökning baseras på (Kvale 2009). Jag menar dock 

att undersökningens resultat, tillsammans med andra undersökningar om litteraturläsning i 

undervisningen, kan bidra till diskussionen som förs inom ramen för de didaktiska frågor som 

rör svenskämnet i skola och i lärarutbildning.   

 

 

4 Resultat och analys 
I detta avsnitt beskrivs läsprojektets upplägg och genomförande. Jag presenterar därefter 

läsarporträtt av de fyra informanter som ingår i undersökningen. De beskrivs som läsare 2003 

utifrån enkätresultat, loggböcker och intervjuer om deras litteraturreception. Vidare redovisar 

jag informanternas syn på sig själva som läsare sju år senare, 2010, samt deras tankar om 

läsning och litteraturundervisning. Porträtten innehåller också korta personbeskrivningar. När 

elevtexterna citeras är de exakt återgivna. Avslutningsvis jämför jag och drar slutsatser om 

elevernas läsvanor, deras syn på sig själva som läsare, elevernas litteraturreception samt deras 

tankar om litteraturundervisningens betydelse för unga människors läsvanor.   

30 
 



4.1 Läsprojektets genomförande 
 
Den undervisning som eleverna har deltagit i inom ramen för denna studie genomfördes under 

tre månader vårterminen 2003. Utformandet av undervisningsprocessen är inspirerad av 

Judith A. Langers studier om det föreställningsbyggande klassrummet och Olga Dysthes 

studier om det flerstämmiga klassrummet. Andra inspirationskällor är Gunilla Molloys tankar 

om loggboksskivande liksom Aidan Chambers metoder för att utveckla eleverna till 

reflekterande läsare.  

 

Samtliga elever i årskurs 9 läste den skönlitterära boken Janne min vän (1985) av Peter Pohl. 

Valet av bok gjorde jag utifrån styrdokumentens formuleringar om att litteraturen ska ”ge 

empati och förståelse för andra och för de som är annorlunda och för omprövningar av 

värderingar och attityder” (Skolverket 2002). Ytterligare ett skäl till valet av boken Janne min 

vän var att jag ville undersöka om väl genomtänkta undervisningsstrategier kunde bidra till att 

utveckla elevernas förmåga att förstå bokens innehåll och gestaltning som är mer komplex än 

den litteratur som tidigare behandlats i undervisningen. Innan jag påbörjade läsprojektet med 

klassen läste och analyserade jag boken själv i strävan efter att ha en så god kännedom om 

boken som möjligt. Jag menar att läraren kan öka intresset för litteraturen hos eleverna genom 

att själv vara väl förberedd. Av rektor fick jag tillåtelse att köpa in en klassuppsättning av 

boken eftersom läsprojektet bland annat utgick från såväl gemensam högläsning som 

självständig läsning. 

 

Läsprojektet startade med att jag läste drygt en fjärdedel av boken högt för att alla elever, 

oavsett läsvana, skulle få samma möjligheter att komma in i bokens handling. Vid varje 

högläsningstillfälle fick eleverna skriva ned sina tankar och reflektioner i sina loggböcker. 

Syftet var att möjliggöra skapandet av ett dialogiskt klassrumsklimat där litteraturarbetet 

bygger på elevernas egna erfarenheter och loggböckerna skulle helt enkelt aktivera elevernas 

läsning. Under högläsningen besvarade eleverna också, i sina loggböcker, frågor jag ställde 

eller frågor de själva ställde utifrån tankar som väckts vid de gemensamma diskussionerna om 

boken. De fick också formulera sina tankar utifrån citat ur boken som jag eller de själva valde. 

De fick också skriva spontant om det som hade fångat deras uppmärksamhet under läsningens 

gång utan att frågor eller citat användes.  
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De litteratursamtal som fördes, och som många gånger utgick från de individuella 

loggböckerna skedde oftast i liten grupp om fyra till fem personer. Klassrummets möblering 

underlättade dialogen mellan eleverna. I stället för bänkar placerade i raka led satt eleverna 

runt ovala bord som underlättade samtalet mellan eleverna. Grupperna hade en växlande 

sammansättning under läsprojektets gång för att eleverna skulle kunna ta del av många olika 

kamraters tankar och funderingar. Under läsprojektets gång organiserade jag också 

gemensamma klassamtal då vi tillsammans problematiserade innehållet i texten samt talade 

om textens gestaltning. Min tanke med dessa metasamtal var att ytterligare fördjupa elevernas 

förståelse av komplexa samband i boken. Vid de gemensamma samtalen introducerade jag 

också litterära ord och begrepp för att underlätta samtal om textens gestaltning.  

 

Loggboken var i första hand elevernas privata reflektionsbok. Jag varken kommenterade eller 

rättade något i dem. Då och då samlade jag in elevernas loggböcker och plockade ut 

intressanta reflektioner eller frågor de hade ställt och som jag sammanställde och presenterade 

vid nästa lektionstillfälle. De fick på så sätt ta del av varandras tankar.  Alla elevernas 

reflektioner presenterades anonymt.  Syftet var att bygga vidare på elevernas erfarenheter och 

få igång tankeprocesser för att utvidga och bredda förståelsen för texten och utveckla 

skrivandet i sina loggböcker. Loggböckerna gav också mig möjlighet att följa deras 

läsprogression. Vid vissa skrivtillfällen i loggböckerna styrde jag eleverna på så sätt att jag 

bad dem reflektera kring vissa aspekter som händelser, personskildringar och 

miljöskildringar.   

 

Förutom att jag högläste ur boken läste eleverna på egen hand samtidigt som de fortlöpande 

skrev i sina loggböcker. De samtalade med varandra om texten mellan lästillfällena. Den 

självständiga läsningen skedde uteslutande på skoltid förutom vid ett tillfälle då eleverna fick 

en läsläxa. Syftet med den självständiga läsningen i skolan var att jag ville skapa det ”läsande 

klassrummet” och stimulera till en gemensam lustfylld läsning. Jag som lärare kunde också 

bättre följa och observera elevernas läsande och ge stöd och uppmuntran till i synnerhet de 

mindre avancerade läsarna.  

 

När eleverna hade läst ut boken samtalade de i grupper om bokens olika innehållsliga 

aspekter. Loggböckerna var utgångspunkten för samtalen. Eleverna fick också skriftligen 

besvara frågor om bland annat bokens innehåll, personer, berättarteknik samt återigen 

reflektera kring utvalda citat. Frågorna som ställdes formulerades i likhet med ”Jag-undrar”-
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frågor och var sammanställda av mig i syfte att nå en skriftlig slutreflektion om såväl textens 

innehåll som gestaltning. Mot slutet av läsprojektet fick eleverna också skriva ett personligt 

brev till där de kunde uttrycka sina frågor och tankar, riktade till huvudpersonen Janne. 

Därefter hade klassen ett gemensamt avslutande litteratursamtal i helklass utifrån elevernas 

erfarenheter av innehållet i texten. Vid detta tillfälle belystes också textens gestaltning för att 

fördjupa förståelsen för texten i sig (bilaga 3) . Läsprojektet avslutades med att vi såg filmen 

Lilja 4-ever som belyser samma tematik som boken, det vill säga barns utsatthet. Den 

skönlitterära boken tillsammans med filmen användes som kunskapskällor för att vidga 

elevernas begreppsvärld.  

 
Under läsprojektets gång förde jag lärarloggbok, vilket innebar att jag observerade och 

analyserade undervisningen och elevernas arbete parallellt med att jag skrev ned mina tankar 

och reflektioner. Detta skapade i sin tur en möjlighet för läsprojektet att utvecklas med hänsyn 

taget till de tankar och reaktioner som uppstod hos eleverna efterhand och till att bli det 

slutliga projekt som jag beskrivit ovan. Innehållet i läraranteckningarna kommer jag att 

återkomma till i avsnitt 5.  

 
 
4.2 Läsarporträtt Anton 
 
4.2.1 Anton som läsare 2003 
I årskurs nio, 2003, beskriver Anton sig själv som idrottsintresserad. När han inte tränar är 

han ofta hemma och vilar. När han bedömer sig själv som läsare uppger han att han läser 

någon gång om året men att han aldrig har läst ut någon bok på sin fritid. Det som styr hans 

bokval är genre men också titel och framsida kan inverka. Han gillar mest äventyrsböcker 

men har ingen favoritförfattare. När han väl läser vill han helst ha det lugnt omkring sig. 

Läsvanorna i hans familj är i princip obefintliga. Han tycker att man lär sig lite av att läsa 

böcker, exempelvis att stavningen förbättras och att ”man kan bli en bättre författare eftersom 

man ser ju hela tiden miljöbeskrivningar, liknelser, bildspråk m.m.” (bilaga 2, Elevenkät 

”Läsarporträtt” åk 9). Den bok han minns och som förekommit i skolans 

litteraturundervisning i ämnet svenska, åk 7-9, är Ondskan av Jan Guillou. Han motiverar 

detta med att den var gripande. Läsningen av skönlitteratur i skolan har inte motiverat honom 

mer för att läsa men har gjort honom mer öppen för det. Han tycker att han har utvecklats som 

läsare för att ”nu ger jag böckerna en chans, innan tyckte jag att läsa var skit” (bilaga 2, 
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Elevenkät ”Läsarporträtt” åk 9).  Sammanfattande beskriver han sig själv som läsare på 

följande sätt: 
 Jag som läsare är väldigt odiciplinerad. Jag läser inte ofta och är inte ofta på ”läsnings” 

 humör. Men när jag läser så kan jag sitta länge och bara läsa. Är det en bra bok så kan 

 jag vara optimistisk till att läsa, men är tyvärr alldeles för odiciplinerad för att sätta mig 

 och läsa ofta. Det är sällan jag läser. (bilaga 2 Elevenkät ”Läsarporträtt” åk 9) 

 

 

4.2.2 Antons möte med text i läsprojektet 2003 
 

Vid första mötet med texten Janne, min vän skriver Anton ned sina omedelbara intryck i sin 

loggbok. Han lyfter fram och analyserar författarens berättarteknik utifrån en händelse i 

boken. Han noterar att boken är komplex och kräver en uppmärksam läsare: 

   
 Peter Pohl är bra på att få fram hur huvudpersonen känner, som när polisen frågar om Jannes  

cyckel, han gämför polismannen vid en publik och får så fram att trots att det bara var en man så  

känner sig pojken obekväm, rädd att göra bort sig, uttittad på grund av att många tittar på  

honom /…/  Boken verkar vara en bra bok, man måste dock vara med fullt när man läser annars  

kan man missa mycket. 

 

Efter att ha läst cirka 100 av bokens 255 sidor berättar Anton om sina intryck av 

huvudpersonen Janne. Han beskriver hans sätt att reagera men också vad vi inte får veta om 

Janne. Han funderar vidare på vilket sätt Janne håller distans till omgivningen: 
 

 E: Vad har du för tankar om det du hittills har läst i boken? 

A: Jag undrar vem Janne är, man får inte veta någonting. Han är väldigt personlig, man får inte 

skämta om honom för då blir han arg. Man får inte veta var han bor, han har alltid samma 

kläder. Han kan vara hemlös, han verkar inte gå i någon skola. Han slåss direkt, han låter ingen 

skämta om honom, då klipper han till. 

E: Är det något mer du kan säga om Janne? 

A: Han är modig men dumdristig, han antar utmaningar, tänker sig inte för. Han är föräldralös 

och hemlös. 

E: Hur vet du det? 

A: Jag antar det för man får aldrig veta var han bor, han är så mystisk. Man får aldrig komma 

honom nära. Han har alltid samma kläder, han byter ju aldrig. Samma cykel allting, inget 

förändras på honom. 
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Efter att boken är utläst reflekterar Anton kring bokens handling, i sina loggboksanteckningar. 

Han menar att Janne egentligen är en kvinna som döljer sin identitet och är identisk med en 

annan person som förekommer i berättelsen:  

 
 Janne! Det är en väldigt hemlighetsfull person och om den lösningen som jag kom fram till 

stämmer så är Janne en kvinna. En kvinna vid namn Miss Juvenile…en cirkusartist, det skulle  

förklara alla långa stunder då Janne inte var i staden, alla gånger som han/hon inte lät någon 

komma nära!!  
 

Anton fortsätter också vid den avslutande intervjun att fundera över relationerna i boken 

mellan huvudpersonen Janne och hans kompis Krille och för också mer allmängiltiga 

resonemang utifrån begreppet ”alternativa världar” som förekommer i boken: 
 

 A: Han (Krille) vill ha en alternativ värld där han kan gå in och ändra, förhindra grejer, till 

exempel att Janne blir bortförd. Det vill ju alla egentligen, gå in och ändra på grejer som man har 

gjort förr i tiden, men det går ju inte. Det är hans drömvärld kan man säga där allt är perfekt. 

 E: Men Krille är ju besviken på sig själv i slutet, att han inte fattade.  

A: Ja, det är att han inte fattat Janne och att han skyller på sig själv att Janne är borta. Han tycker 

att det är hans fel men jag tycker inte att man kan begära mer av en elvaåring. Det är vuxna 

analyser den pojken tvingas göra. Det är inte normalt för någon i den åldern att tänka så och gå 

och lösa mysterier på det där sättet. 

 

I sin loggbok reflekterar han också över författarens sätt att skriva och bokens gestaltning: 

 
 Peter Pohl har skrivit en väldigt bra berättelse här. Hans bildspråk och liknelser låter en 

verkligen se hela bilden i huvudet, han förmedlar fram en hel miljö och hur folk ser ut i ansiktet 

eller vad de tänker. Boken tar en vändning någonstans. I början handlar det mycket om gänget 

och det är en ”ljus” känsla att läsa boken. Och någonstans i mitten tar boken en vändning och 

blir mörk. Gänget kommer ur fokus och Janne och Krille börjar att komma med mer i boken, på 

ett annorlunda sätt, den blir som sagt ”mörkare” ju längre man läser. 

 

 

4.2.3 Anton som läsare 2010 
Sju år senare, 2010, berättar Anton att han studerar marknadsföring sedan två år tillbaka på 

universitet. Efter åk 9 studerade han på Samhällsprogrammet, inriktning idrott, och tog 

studenten 2006. På sin fritid spelar han handboll, tränar på egen hand och umgås med vänner.  
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Anton läser skönlitteratur någon gång om året och säger att han är ”en rastlös läsare”. Han blir 

lätt stressad av att läsa och upplever att han slösar bort tid. Han menar att innehållet i 

böckerna kan han ta del av på snabbare sätt än att läsa dem. Som exempel nämner han i 

intervjun att man kan läsa sammanfattningar via andra medier:    

 
 E: Om du skulle beskriva dig själv som läsare, vad skulle du säga då? 

 A: Jag läser inte jättemycket böcker, jag tycker mer om att ta in fler uttryck på samma gång, jag 

har svårt att sitta och göra en sak, det känns som om jag slösar tid. Jag kan tycka att det är 

jätteskönt att sitta och läsa och jag tycker det är jättetrevligt när man väl kommer in i det. Det 

går att ta in det här mycket snabbare. 

 E: Hur till exempel? 

 A: Ja, du kan gå in och så läser du wikipediatexten om en bok i stället bara för att få reda på 

vilken  twisten är. Du får intrycket av boken men inte så detaljerat. Men du kan ju också läsa tre 

till fyra och se vad som händer. 

 E: Vad då tre till fyra? 

 A: Ja, i stället för att läsa en bok kan du ju läsa tre till fyra på bara några minuter och få det gjort 

liksom. Jag känner att jag vill ha in det på en gång och har inte tid att vänta. Och att läsa 

skönlitteratur så blir det mycket beskrivningar ofta och det hjälper ju till att får en bild av det 

hela. Men jag kan ju själv måla upp en bild bara jag får själva linjerna av vad som händer  

och twisten som ofta kommer. Lite sådant tycker jag är häftigt. 

 E: Men händer det någon gång att du läser någon bok? 

 A: Ja, det händer ju men det är väldigt sällan. Det är ju när jag åker iväg en vecka /…/ då känner  

man mer att man kan ta sig tid. 

E: Vad fördrar du att läsa då? 

A: Jag är lite allätare och har inga favoritförfattare. Deckare är ju intressant men det är inget  

direkt jag väljer utan det får bli vad det blir. 

 

Anton berättar att hans flickvän är en av de få i hans närmaste umgängeskrets som läser och 

att hon är den som brukar rekommendera honom böcker. Han har också en kamrat som läser 

mycket skönlitteratur och som brukar berätta om böcker han har läst men de diskuterar dem 

aldrig eftersom Anton inte själv har läst dem. Han berättar att hans mamma nog läste när hon 

var yngre men hon läser inte nu. 

 

 

4.2.4 Antons tankar om läsning och litteraturundervisning 
Vid intervjun 2010 berättar Anton om sin syn på vad skolan kan bidra med för att skapa 

intresse för läsning av skönlitteratur. Inledningsvis nämner han att läsningen av en bra bok i 
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sig är ett bra sätt att lära sig att uppskatta skönlitterära texter. Han menar att en bok som 

fängslar kan påverka en människa att få en positiv syn på läsning av skönlitteratur och han 

lyfter fram följande: 

 
 A: Ja, du behöver något som fångar dig. Något som motbevisar de uppfattningar om böcker och 

läsa som jag tror många killar har, att det är tråkigt, det är tjejigt och det händer inget. 

 

I skolan, säger han, kan man inte tvinga elever att läsa böcker. Man behöver i stället en 

individuell plan för varje elev. Exempelvis kan man skapa intresse för texter genom att 

eleverna själva får skriva egna texter eller att se en film och jämföra med en bok.  

 

Det är också viktigt att läraren sätter upp delmål för hur många sidor man ska läsa och att 

eleven vet att den ska svara på frågor om texten och diskutera dem i grupp. Detta kan verka 

motivationshöjande för eleven, menar Anton, då det kan kännas pinsamt om man inte hade 

läst sidorna. Anton uttrycker detta som att man ”tvingas att läsa utan tvång”. 

 

Annat som kan bidra till att eleverna läser är att läraren läser högt, att man fokuserar på en 

bok i taget och att man använder lektionstid till att läsa och diskutera. Han anser också att det 

är viktigt att ”läraren går runt i klassen” när eleverna i grupp diskuterar boken. Då kan man 

som elev också få veta vad som betygssätts vilket i sin tur kan hjälpa eleven att veta på vad 

man ska koncentrera sin läsning.  

 

När det gäller Antons egen läsning tror han inte att skolan skulle kunna gjort mer än vad som 

gjordes, vilket han utrycker enligt nedan: 
  

E: Skulle skolan kunna gjort något mer för att du skulle ha läst mer? 

 A: Nej, inte på hälsosam nivå tror jag inte /…/ det passade nog mig perfekt det sättet med 

grupper för då vet jag ju vad man själv tänkte, och då var det ju pinsamt om man inte hade läst 

sidorna och då blev det att man läste. Tvingas att läsa utan tvång på något sätt. 

 

 
4.3 Läsarporträtt Beata  
 
4.3.1 Beata som läsare 2003 
I årskurs nio, 2003, beskriver Beata sig själv som hästintresserad och att hon gärna umgås 

med kamrater på sin fritid. När hon bedömer sig själv som läsare uppger hon att hon läser 
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flera gånger i veckan och hon nämner titlar som Harry Potter, Hur ska det gå för Sandra och 

Min egen häst. Det som styr hennes bokval är författare men också titel, framsida och 

baksidestext. Hon läser olika slags böcker och det viktiga är att de är spännande, lättlästa och 

roliga. Hon läser ofta på kvällen och då och då på eftermiddagarna. I familjen läser man olika 

böcker utom pappan som mest läser dagstidningar. Hon tycker att man lär sig av att läsa 

genom att ”man ser ju hur författaren skriver och förklarar. Då lär man sig. Och skriva 

likadant” (bilaga 2, Elevenkät ”Läsarporträtt” åk 9). De böcker hon minns och som 

förekommit i skolans litteraturundervisning i ämnet svenska, åk 7-9, är Syskonkärlek, som 

hon gillade starkt, En komikers uppväxt, som hon upplevde som både rolig och sorglig och 

Lägerhästarnas natt.  Av läsningen av skönlitteratur i skolan anser hon att hon har ”fått en 

liten läskick” (Elevenkät ”Läsarporträtt” åk 9). Hon tycker också att hon har utvecklats 

väldigt mycket som läsare.  Sammanfattande beskriver hon sig själv som läsare på följande 

sätt: 

 
 Bra. Förstår vad författaren vill ha fram. Känslor osv. Jag tycker det är jättekul om man 

 har någon bra bok att läsa. Men om man måste läsa en bok i läxa som man inte tycker om, 

 då är det tråkigt. (bilaga 2, Elevenkät ”Läsarporträtt” åk 9) 

 

 

4.3.2 Beatas möte med text i läsprojektet 2003 
Vid första mötet med texten Janne, min vän skriver Beata ned sina omedelbara intryck i sin 

loggbok. Hon tycker att bokens inledning är svår men anar att den kanske kommer att handla 

om utsatthet: 
   

Boken verkar bra, fast lite konstig. Den kommer nog bli bra. Dom ger poäng för en massa saker  

hela tiden. Det förstår jag inte riktigt varför. Sen en annan sak, jag tycker det verkar som om det 

är lite ”mobbning” eller det kanske är jag som har fel.  

 

Efter att ha läst cirka 100 av bokens 255 sidor berättar Beata i intervjun att hon tycker att 

boken är ganska svår och rörig och att det inte händer så mycket i den. Hon funderar över 

huvudpersonen Janne och hans situation: 

 
 E: Vad har du för tankar om det du hittills har läst om i boken? 

 B: Jag har inte kommit in i den så mycket för jag tycker att den är lite svår. Man kommer in lite i 

den. Jag fattar lite men jag tycker den är rätt rörig, det händer inte så mycket i den. Det måste 
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hända lite saker så då kommer jag in i den lättare.  

E: Vad tänker du om Janne? 

B: Han är självständig, han verkar inte ens ha några föräldrar, men jag vet inte om han har, men 

de bryr sig i alla fall inte. Han får vara ute jättelänge och han har inga speciella tider och han är 

ute på kvällarna. Man ser hur författaren beskriver hans kläder och så, han har alltid de där 

adidasbyxorna på och han har rött hår och fräknar.  

 

Efter att ha avslutat läsningen av boken berättar Beata under intervjun att hon upplevde att 

boken var svår men att den blev bättre med tiden. Hon har uppfattat att den handlar om ett 

gäng killar och att huvudpersonen försvinner ibland. Hon tycker också att författaren skriver 

komplicerat: 

 
 E: Vad skulle du berätta om boken för någon som inte har läst den? 

B: Den är rätt svårläst faktiskt /…/ den är ju ändå bra och blir bättre och bättre. Den är rätt svår 

att komma in i. Den handlar om ett gäng killar /…/ det handlar mest om Krille och Janne som är 

kompisar /…/ sen försvinner Janne, flera månader ibland, sen kommer han tillbaka och allt är 

normalt. Krille säger aldrig några frågor för Janne tycker inte om det. 

E: Du säger att den var svårläst och svår att komma in i. Kan du förklara det? 

B: Författaren skriver sådär lite komplicerat, hipp som happ så är den där, sen är den där, alltså 

jag kan inte förklara redigt. 

 

 

4.3.3 Beata som läsare 2010 
Sju år senare, 2010, berättar Beata att hon arbetar på barnavdelningen i en klädesbutik. Efter 

åk 9 studerade hon på gymnasieskolans Medieprogram och tog studenten 2006. Sin fritid 

ägnar hon åt vänner, föräldrar, syskon och åt sin hund. 

 

När det gäller läsning av skönlitteratur nämner hon att läser någon gång om året. Hon 

förklarar vidare att hon föredrar berättelser som är sanna och inte om overkliga händelser. 

Men när hon väl hittar en bok som hon tycker om tycker hon att det är mysigt att läsa. 

Däremot läser hon gärna tidningar om mode eftersom det intresserar henne och eftersom hon 

arbetar med kläder och mode: 

 
 E: Kan du beskriva dig själv som läsare av skönlitterära böcker? 

 B: Jag kan ju inte säga att jag är en så jättestor läsare. Om jag läser ska det handla om 

människor, det tycker jag är intressant /…/ det får inte handla om overkliga saker och inte sagor. 
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 E: Jaha 

 B: Men när jag väl hittar en bok så är det jättemysigt att sitta och läsa men det är väldigt sällan 

jag gör det. 

E: Har du någon favoritbok eller favoritförfattare? 

B: Nja, jag gillar ju den boken som heter Pojken som kallades det. Den gillar jag och det är  

stuket av sådana böcker jag gillar. Alltså, jag måste verkligen erkänna att jag läser väldigt  

sällan böcker, jag har nog inte läst en bok på flera år. Det är faktiskt sant, jag har inte det och  

det är nästan pinsamt att säga. Eftersom jag har det jobbet jag har blir jag väldigt intresserad 

av mode och tidningar och sådant och det kan jag läsa. 

 

Hennes föräldrar läser gärna skönlitteratur och då gärna deckare, exempelvis av Liza 

Marklund. Beata berättar vidare att flera av hennes vänner läser böcker och att det är genom 

vännerna hon har fått boken Pojken som kallades det rekommenderad. Beata säger också att 

hon föredrar att se filmatiseringar av böcker i stället för att läsa dem. Att läsa böcker tar för 

mycket tid och hon förklarar att ”jag tar mig inte tiden, och det är nog där skon klämmer”. 

 

 

4.3.4 Beatas tankar om läsning och litteraturundervisningen 
Vid intervjun 2010 berättar Beata om sin syn på vad skolan kan bidra med för att skapa 

intresse för läsning av skönlitteratur. Hon börjar med att säga att det är av stor vikt att man 

snabbt ska få grepp om handlingen i en bok för att man ska få en positiv läsupplevelse.  

 

Hon menar fortsättningsvis att man både behöver läsa böcker som man är intresserad av och 

själv har valt och att alla i en klass läser samma bok. Hon ser ingen nackdel med att man 

diskuterar böcker i grupp men tror att det kan framför allt gynna dem som har lätt för att tala i 

grupp. Det kan också hjälpa till med motivationen för ”då märks det ju att man har läst, 

annars kan man ju bara hitta på att man har läst”.  

 

När det gäller lärarens insats är det viktigt att visa intresse för elevens läsning, fråga hur det 

går och hjälpa till om eleven inte kommer vidare i sin läsning: 

 
 E: Om du vore lärare, hur skulle du vilja lägga upp arbetet med skönlitteratur? 

 B: Alltså, är det för att få dem att läsa böcker då? 

 E: Mm 

 B: Det var ju det att de skulle få välja sin egen bok liksom. Det skulle ju inte vara serietidningar 

 eller så. Nej, men alltså vara delaktig och fråga hur det går och sedan om någon har fastnat så 
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hjälpa till på något sätt. Och om det är någon som har hållit på hur länge som helst med samma 

bok då kan man ju byta bok om den nu är så ointressant. Det är ju ändå läsandet som spelar roll 

och inte om just den boken. 

 
 
4.4 Läsarporträtt Cecilia  
 
4.4.1 Cecilia som läsare 2003 
I årskurs nio, 2003, beskriver Cecilia att hon på sin fritid dansar, träffar kompisar och går på 

bio. När hon bedömer sig själv som läsare uppger hon att hon läser någon gång om året och 

hon nämner titeln Studio sex.  Hon läser helst thriller och det som styr hennes val av böcker är 

spänning, att tempot är högt och att det är en bra författare. I familjen läser mamma mycket, 

pappa mindre och storebror läser ”det skolan tvingar honom till” (bilaga 2, Elevenkät 

”Läsarporträtt” åk 9). Hon tycker att man lär sig av att läsa att använda sin fantasi och skapa 

egna bilder och att man ”tar också åt sig, kanske omedvetet, hur man skriver texter med 

styckeindelning o.s.v.” (bilaga 2, Elevenkät ”Läsarporträtt” åk 9). Men i samband med detta 

säger hon också att det kan vara jobbigt att läsa och att böcker kan vara långtråkiga och 

innehålla mycket fakta. De böcker hon minns och som förekommit i skolans 

litteraturundervisning i ämnet svenska, åk 7-9, är En komikers uppväxt därför att ”Jag hörde 

ihop lite med huvudpersonen. Boken var också bra skriven och intressant” (bilaga 2, 

Elevenkät ”Läsarporträtt” åk 9). Ytterligare en bok hon nämner är Jag vill inte be om ursäkt 

för den jag är och motiverar detta med att hon kände igen sig i boken. När det gäller läsning 

av skönlitteratur i skolan menar hon vissa böcker har fått henne att tröttna och andra tvärtom. 

Hon anser att hon nog har förbättrats lite som läsare och att hon nu är en mer observant läsare. 

Sammanfattande beskriver hon sig själv som läsare på följande sätt: 

 
Jag läser inte särskillt mycket men när jag väl hittar en bok, kan jag inte sluta.  Jag läser högst 

två böcker per år utanför skolan, helst Liza Marklund. Hennes  böcker är bra, gripande, och 

spännande. För övrigt är jag nog en observant läsare och läser texter noga. Det är nog också 

därför jag tröttnar. Jag kanske läser för noga. Jag borde läsa mer böcker men det finns så lite tid. 

(bilaga 2, Elevenkät ”Läsarporträtt” åk 9) 
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4.4.2 Cecilias möte med text i läsprojektet 2003 
Vid första mötet med texten Janne, min vän skriver Cecilia ned sina omedelbara intryck i sin 

loggbok. Boken har väckt hennes nyfikenhet på att vilja veta mer om vem huvudpersonen 

Janne är: 
Jag tycker att de verkar ha kul tillsammans och han som berättar verkar ha ett bra minne. Janne 

vet jag inte vad jag ska tycka om. Han verkar kul och självsäker men ibland kanske lite för kul 

och självsäker. Men dom andra har respekt för honom. Man blir nyfiken på varför polisen undrar 

om hans cykel. Varför vill han inte berätta allt? Vad är det han gömmer? 

 

Efter att ha läst cirka 100 av bokens 255 sidor berättar Cecilia i intervjun att hon tycker att 

boken är svår och att det är många personer att hålla ordning på. Ibland uppfattar hon boken 

som långtråkig men att det varierar beroende på handlingen. Liksom tidigare funderar hon på 

vem Janne är: 
 

 E: Vad har du för tankar om det du hittills har läst i boken? 

 C: Mm..det har varit lite så här svårt ibland, för han Krille Katalog rabblar mycket saker och det 

är mycket personer att hålla ordning på /…/  och den kan bli lite långtråkig, men ibland händer 

det saker och då är den inte alls långtråkig längre. Men det går lite upp och ner. 

E: Vad tänker du om Janne? 

C: Jag tycker att han är en lite lurig person faktiskt, men han är inte som alla andra, det märks ju. 

Han vågar ju mycket fast han är liten och kanske inte så stark, eller ser så stark ut /…/ hela detta 

mysteriet med Janne. Jag har lite olika aningar, till exempel att han har någon hemma, bara 

någon. Kanske att han bor hos sin pappa och att han slår honom /…/ han kom hem och var 

blåslagen, eller kanske han har en familj men dom kanske inte är så rika.  Dom kanske är fattiga. 

 

Efter läsningen av boken resonerar Cecilia både om bokens handling och om huvudpersonen 

Janne och vad som egentligen hände honom i slutet. Hon skriver också att hon känner ett 

behov av att vara delaktig i handlingen och hjälpa till: 
 

I slutet står inte boken helt stilla längre utan flyter sakta men säkert på. Man vill veta varför 

Janne försvinner då och då och vad polisen vill. Alla frågor får svar eller de flesta i alla fall. 

Janne var en tjej och ingen kille men jag förstår inte vad som hände ned honom/ henne i slutet. 

Dör hon? Varför var hon bortförd? Det är mycket tankar som surrar. Jag önskar att jag kunde får 

hoppa in i boken och hjälpa till lite här och var. 

 

Vid intervjun formulerar också Cecilia sina tankar om boken och vad den har betytt för 

henne: 
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 E: Vad skulle du säga om du skulle rekommendera boken? 

 C: Det är en allmän bok om hur livet kan vara, det är inte alltid så lätt och människor möts som 

har det väldigt olika. Vissa har det svårt och visa har det lätt men de är ändå kompisar. Men man 

måste ändå kunna berätta för varandra vad som är fel annars kanske det slutar som det slutade 

här. Att han har dåligt samvete och sådant för att han inte visste någonting. 

 

4.4.3 Cecilia som läsare 2010 
Sju år senare, 2010, berättar Cecilia att hon arbetar som administratör på ett IT-företag. Efter 

åk nio studerade Cecilia på Estetiska programmet, inriktning teater, och tog studenten 2006. 

På sin fritid umgås hon med vänner och tycker om att pyssla och måla möbler och tavlor.  

 

Vad gäller skönlitteratur säger hon i intervjun att hon numera tycker om att läsa och att detta 

är en ”nyfunnen kärlek” sedan ett år tillbaka. Cecilia förklarar vidare: ”Ja, jag har alltid hatat 

att läsa men sen så hittade jag en bok som jag tyckte var riktigt bra och sedan har det bara 

fortsatt”. Hon väljer böcker som gör henne glad och som handlar om bra, roliga eller 

spännande saker:  

 
 E: Vad tycker du om att läsa? 

 C: Jag läser nog faktiskt allt möjligt fast jag är nog inte så mycket inne på biografier eller 

verkliga händelser faktiskt /…/ och så gillar jag inte böcker som handlar om hemska livsöden 

 /…/ Jag vill bara vara lycklig. 

 E: Det låter intressant. Läser du någon bok just nu? 

 C: Ja, just nu läser jag en författare som har skrivit böckerna som den här serien som har börjat 

på TV, True blood, har baserats på. Sen är det inte alls samma sak egentligen när man läser 

boken och ser serien. Men jag började kolla på serien och tyckte den var jättebra, sen fick reda 

på att det fanns böcker. De är väldigt roliga för de är lättlästa och det händer mycket i dem.  

E: Har du någon favoritbok eller favoritförfattare? 

C: Det var svårt. Jag har ju inte läst sådär jättemycket just för att det är ett nyvunnet intresse,  

men en av de bästa böckerna som jag läst är I cirkelns mitt av Dan Brown. Lite gåtor, lite  

spänning så där, man måste tänka efter när man läser. 

 

Cecilias nyvunna läsintresse började i och med att en kollega på arbetet lånade henne en bok 

som han starkt rekommenderade med orden att ”den var bland de bästa han hade läst”. Hon 

tänkte att hon inte var någon ”läsperson” men en kväll när hon inte hade något att göra tänkte 

hon att ”jag ger den ett försök, och sedan så sträckläste jag den”. Hennes föräldrar är, enligt 

Cecilia, ”bokmalar” som läser flera böcker i veckan och då framförallt deckare. Brodern läser 
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regelbundet liksom Cecilias pojkvän som när han väl läser helst väljer historiska faktaböcker 

om krig.   

 

 

4.4.4 Cecilias tankar om läsning och litteraturundervisningen 
Vid intervjun 2010 berättar Cecilia om sin syn på vad skolan kan bidra med för att skapa 

intresse för läsning av skönlitteratur.  Hon menar att det är av stor betydelse att man får ”rätt 

bok” för att man ska bli motiverad att läsa och att man läser i en stimulerande miljö: 

  
 E: Vad tror du kan påverka att får en positiv syn på att läsa böcker? 

 C: Jag tror att det är att man får rätt bok /…/ Och sen också miljön man läser i. Att inte bara sitta 

på en stol vid ett bord och bara sitta och glo rakt ner i en bok. Utan man kanske får ha det lite 

mysigare miljö /…/ när man sitter i soffan och kurar upp med filt /…/ lektioner utomhus när det 

var fint väder, att man bara fick sitta under ett träd i skuggan. 

 

I skolan menar Cecilia att det kan vara bra om alla läser samma bok som man sedan kan 

diskutera. Det är intresseväckande att höra olika personers sätt att uppfatta en bok på olika 

sätt. För egen del uppskattar hon att skriva ned sina läsupplevelser, gärna utifrån färdiga 

frågor. Det är också bra att spela upp scener ur böckerna, särskilt om läraren väljer ut scener 

till varje elev. På frågan vad skolan kunde ha gjort mer för att hon skulle ha läst mer talar hon 

om vikten av att ge utmaningar och att ge i uppgift att läsa böcker som provocerar:  
  

 C: Jag tror mycket på att ge en utmaning och sen ge böcker som provocerar lite. Alltså inte 

skönlitteratur som är lite mildare, som handlar om kärlek och sådär, det passar säkert vissa, men 

som är lite mer, ja, som En komikers uppväxt som är lite som en käftsmäll. Fula ord, saker 

händer, snusk och annat. För det är ju mycket sånt i den åldern och jag tror man är intresserad av 

att läsa sånt, för man vet ju inte så mycket själv, men man vill veta och ja, fram och tillbaka. Så 

lite provocerande böcker hade varit bra. 

 

 

4.5 Läsarporträtt David  
 
4.5.1 David som läsare 2003 
I årskurs nio, 2003, beskriver David att han på fritiden ”sitter ganska mycket framför TV-

spelet, och gör jag inte det är jag ute och mekar med mopeden eller med min bil” (bilaga 2, 

Elevenkät ”Läsarporträtt” åk 9). När han bedömer sig själv som läsare säger han att han 
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endast läser när han måste och att han inte kommer ihåg några titlar av böcker han läser på sin 

fritid. Det som styr hans bokval är framsida och baksidestext. Han gillar mest fantasyböcker. 

Läsvanorna i hans familj är i princip obefintliga förutom lillasystern som läser. Han tycker att 

man lär sig av att läsa böcker, exempelvis att ”man läser snabbare, man lär sig att skriva bättre 

och kanske man lär sig att förstå texter bättre” (bilaga 2, Elevenkät ”Läsarporträtt” åk 9). Den 

bok han minns och som förekommit i skolans litteraturundervisning i ämnet svenska, åk 7-9, 

är Lägerhästarnas natt. Han motiverar detta med att den var väldigt bra. Läsningen av 

skönlitteratur i skolan säger han har utvecklat honom som läsare och att han tycker att det är 

roligare att läsa nu.  Sammanfattande beskriver han sig själv som läsare på följande sätt: 

 
Jag gillar inte att läsa böker det tar för lång tid jag orkar inte sitta still så länge,  så jag kollar 

hällre på film. Jag läser om jag hinner orkar och om jag är väldigt uttråkad om jag absolut inte 

har något att göra. Men ibland får man lust att läsa och då läser jag. Men annars gillar jag inte att 

läsa så mycket, läser jag så är det en bra bok, och det är nog fantasi eller något sånt. Jag tycker 

också att jag har utväcklats som läsare från 7an till 9an, jag läser mycket mer nu och jag tycker  

det är roligare att läsa nu, för det går så mycket bättre. (bilaga 2, Elevenkät ”Läsarporträtt” åk 9) 

 

 

4.5.2 Davids möte med text i läsprojektet 2003 
Vid första mötet med texten Janne, min vän skriver David ned sina omedelbara intryck i sin 

loggbok. Han skriver framförallt om huvudpersonen Janne och hans kompisar och lyfter fram 

vad Janne är duktig på: 

 
Det var en helt vanlig kille, som hade många kompisar men dem va lite barnsliga. Han hade 

många olika kompisar också, men Janne räknades som händig han kunde skruva ihop det mesta 

utan verktyg och andra hjälpmedel. 

 

Efter att David har läst cirka 100 av bokens 255 sidor berättar han i intervjun att han uppfattar 

boken som helt vanlig och att han gillar avsnitten som handlar om cyklar. Han har svårt att 

komma in i boken och tycker än så länge inte om att läsa den:  
 

 E: Vad har du för tankar om det du hittills har läst i boken? 

 D: Jag tycker det är en helt vanlig bok, men han den där Janne verkar ju rätt häftig, jag gillar ju 

när han håller på med cyklarna. Han är ju tekniskt duktig och det är ju kul. 

E: Är det något mer du gillar i boken? 

D: Nej, jag har inte gillat den så jättemycket än, alltså jag har inte kommit in i den. 
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E: Vem är Janne då? 

D: Ganska blyg och så och som har haft en svår uppväxt och har bra kompisar. 

 

I sin loggbok skriver David ”jag tycker att du ska samla alla åss i klassen /…/ så kan du läsa 

rästen i boken eller lite, för då kanske man kommer in i boken lättare”. 

 

Efter att boken är utläst skriver David ned att han mot slutet i boken började komma in i 

handlingen. Han tycker det är spännande när det handlar om polisen och bränder och att han 

ställer frågor om vad som egentligen händer. Hans övergripande omdöme är att boken är svår 

vilket kan bero på att den är dålig eller att han själv inte kunde komma in i bokens handling: 

 
Mot slutet kom jag in i boken och den började bli lite spännande när dom pratade med polisen 

om den där branden, men vad var det nu igen som hade brunit ner och vet Janne vem det var 

som gjorde det. Jag fattar inte var det Janne som tände på eller? Vad var det som krille sa när 

han satt i polisbilen.  Jag tycker att denna boken var väldigt dålig och svår. I början kom man in i 

boken men efter ett tag började bli väldigt svårt att komma in i boken, så jag har inte fattat så 

mycket av det som jag har läst. Och på så sätt var den svår, den är väldigt tråkig också tycker jag 

det händer inte så mycket, fast jag vet inte den kanske var spännande när jag inte fattade eller 

inte kom in i boken. 

 

 

4.5.3 David som läsare 2010 
Sju år senare, 2010, berättar David att han är anställd på en elfirma där han reparerar maskiner 

av olika slag. Efter årskurs nio studerade han ett år på Omvårdnadsprogrammet (profil 

Räddning, skydd och säkerhet) och ett år på Elprogrammet (inriktning Datorteknik). Han 

avbröt sina gymnasiestudier efter åk 2 och började arbeta. På fritiden reparerar han bilar och 

umgås med sin flickvän och kamrater. 

 

Vid intervjutillfället ställer jag fortsatt frågor om Davids läsvanor. David berättar att han inte 

läst några böcker sedan han slutade skolan men att han läser när han söker information via 

dator för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på elfirman och för sitt bilintresse: 

 
 E: Läser du något nuförtiden? 

 D: Nej, jag har nog inte öppnat en bok sedan jag slutade skolan faktiskt. Eller det var en bok jag  

köpte som handlade om, vad fasen hette det, kalla kriget, om sådana där hemliga bunkrar och  

där saker, men annars är det nej. Jag köpte den för två år sedan och har läst halva kanske. 
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 E: Jaha? 

 D: Nej, det är inte alls min grej. Jag läser lite data och sådant. Det måste man göra för att veta  

vissa saker, om olika bilgrejer. Inom jobbet läser jag mycket då man får sitta och leta  

sprängskisser på olika hemsidor. 

 E: Men böcker läser du sällan? 

 D: Nej, jag har inte läst en bok sedan jag slutade skolan. Jag läste nog sist när jag läste med dig. 

 E: Det säger du? 

 D: Det intresserar mig inte någonting. Visst, många säger ju att när man kollar på en film så 

kanske det finns en bok till den så kan jag bli sugen på att läsa. Men jag börjar grubbla på  

annat så fort jag öppnar en bok, så jag kan inte koncentrera mig tillräckligt. Jag kan inte  

fokusera helt enkelt. 

 

I hans närmaste omgivning är det ingen som läser skönlitteratur, vare sig flickvännen, 

föräldrarna eller syskonen. Han nämner att hans lillasyster läste förr men att hon inte gör det 

längre. 

 

 

4.5.4 Davids tankar om läsning och litteraturundervisningen 
Vid intervjun 2010 berättar David om sin syn på vad skolan kan bidra med för att skapa 

intresse för läsning av skönlitteratur.  David utgår mycket från sina egna upplevelser och 

börjar med att säga att han redan var skoltrött då han gick på högstadiet. Han hade stor hjälp 

av att läraren läste högt ur boken för att på så sätt få ett grepp om handlingen:  

 
 E: Du beskriver att du kunde komma in i en bok /…/ om det var tyst och du fick hjälp att komma 

in i boken. 

D: Jo, men ja precis. Som typ när du läste, då slappnade man av och kom in lite i boken. 

/…/ Men just börja från noll, då blir det knackligt på en gång. Då blir det svårt att fokusera sig. 

 

På ytterligare frågor om vad skolan kan göra för att få eleverna att läsa böcker tycker David 

att det är bra att växla mellan att läraren läser högt och att eleven läser tyst för sig själv. Han 

påpekar också vikten av en strukturerad undervisning för hans egen del. Andra elever kunde 

säkert ha klarat att läsa mer självständigt men det fungerade inte för honom. Han tror också 

att det är betydelsefullt att läraren skiljer på elever som har negativ inverkan på varandra. Han 

betonar också hur viktigt det är att man hjälper de elever som har svårt med att läsa: 
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 E: Vad skulle du ge för råd till en högstadieelev vad gäller att läsa skönlitteratur? 

 D: Ja, att få hjälp /…/ och prata med läraren och inte bara skita i det. 

 E: Och vad skulle du ge för råd till läraren? 

 D: Ja, det går ju inte att läsa med en och en /…/ det hade varit det bästa kanske. /…/ Men å andra 

sidan, hade man bara kunnat dela upp sig  var och en, att man spridde ut sig i klassrummet,  

sedan hade man varsin bandspelare eller mp3 då kunde man lyssnat i 20 minuter och sedan läst 

själv i 20 minuter. /…/ Jag tror det skulle gått bättre för mig i skolan om jag skulle suttit hemma 

hela tiden och fick uppgifter på datorn till exempel och sedan fick lyssna på CD-skiva hela tiden. 

För då skulle det inte varit någon annan som störde mig. /…/ Om någon sa någon sak var jag 

tvungen att börja om helt från början.  

 
 
 
4.6 Jämförelser och slutsatser 
 
4.6.1 Elevernas läsvanor och syn på sig själv som läsare 
Elevernas läsvanor och syn på sig själva som läsare i årskurs nio och sju år senare har inte 

några tydliga gemensamma drag utan skiljer sig åt i flera avseenden. När det gäller attityd till 

läsning framstår Beata redan i årskurs nio som den som har en positiv attityd till läsning. Hon 

läser flera gånger i veckan och då gärna böcker som handlar om hästar. Hennes syn på sig 

själv som läsare är att hon förstår böckernas innehåll om de intresserar henne. I Beatas 

hemmiljö är det endast mamman som kan betraktas som läsarförebild.  Sju år senare har hon 

förändrat sina läsvanor och har inte längre en positiv attityd till läsning. Hon läser endast 

skönlitteratur någon gång om året och i stället för att läsa ser hon hellre filmatiseringar av 

böcker eftersom hon anser att det tar för mycket tid i anspråk att läsa böcker. Vid de få 

tillfällen hon läser föredrar hon berättelser som är ”sanna” och som hon ofta har fått 

rekommenderade från vänner som gärna läser. 

 

Anton och Cecilia uppger i årskurs nio att de endast läser vid enstaka tillfällen men de har en 

positiv attityd till läsning om boken är bra och gripande. Anton karaktäriserar sig själv som en 

”odisciplinerad läsare” och att han sällan är på ”läsningshumör”. I Antons hemmiljö är det i 

princip ingen som läser och därmed finns inga läsarförebilder. Cecilia beskriver sig som en 

observant läsare som läser böckerna alltför noga och därför lätt tröttnar. Hon nämner att hon 

har läst Studio sex men anser annars att hon inte har tid att läsa. I hennes familj läser båda 

föräldrarna och brodern endast det han får i uppgift att läsa genom skolan. Sju år senare har 

Anton och Cecilia inte längre samma läsvanor eller syn på läsning av skönlitteratur. Anton 

läser fortfarande endast någon gång om året och tar heller del av böcker genom mer 
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tidsbesparande sätt, exempelvis genom att läsa sammanfattningar på Internet. I hans närmsta 

omgivning är det få som läser skönlitteratur med undantag av hans flickvän och en kamrat.  

Cecilia däremot har sedan ett år tillbaka en ”nyfunnen kärlek” till att läsa böcker. Hon har inte 

tidigare sett sig som någon ”läsperson” men efter att ha blivit rekommenderad av en kollega 

att läsa boken I cirkelns mitt uppstod på nytt en positiv attityd till läsning. Hennes pojkvän 

och föräldrar läser regelbundet liksom numera hennes bror.   

 

Till skillnad från de övriga har David i årskurs nio en närmast negativ attityd till läsning och 

läser bara om han måste. I sin syn på sig själv som läsare berättar han att han inte gillar 

böcker utan hellre ser på film men motsäger sig samtidigt då han senare menar att han ibland 

får lust att läsa. I Davids hemmiljö är det ingen som läser förutom hans lillasyster. David 

hänvisar också till tidsaspekten som en orsak till varför han inte läser och menar att han inte 

orkar sitta still någon längre tid. Sju år senare kvarstår Davids negativa attityd till läsning av 

skönlitteratur. Han läser aldrig skönlitteratur eftersom han inte kan koncentrera sig eller 

fokusera tillräckligt. Han läser enbart, via datorn, information som han behöver för sitt arbete 

och sitt bilintresse. I undantagsfall händer det att han läser faktaböcker om krig. I hans 

närmsta omgivning är det inte längre någon som läser skönlitteratur.  

 

Det är tydligt att informanternas utveckling över tid när det gäller läsvanor och syn på sig 

själva skiljer sig åt. Anton och David uppvisar oförändrad nivå av läsvanor och syn på sig 

själva som läsare både 2003 och 2010 medan Cecilia och Beata har förändrats i olika 

riktningar. Cecilia har utvecklat ett betydande läsintresse medan Beatas intresse har sjunkit.  

En tänkbar förklaring till ett svagt läsintresse kan vara att det förekommer få eller inga 

läsarförebilder i hemmiljön för Anton, Beata och David. Deras tid används också till andra 

aktiviteter än läsning av skönlitteratur där konkurrensen med andra medier som film och 

internet verkar vara en påtaglig faktor. Cecilia däremot har över tid varit omgiven av 

läsarförebilder vilket kan vara en tänkbar delförklaring till hennes ökade läsintresse. Attityden 

till läsning verkar hänga samman med de läsarförebilder man är omgiven av, konkurrens med 

andra medier men också, som i Davids fall, bero på svårigheter att koncentrera sig, eventuellt  

som en följd av läs- och skrivsvårigheter. 
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4.6.2 Elevernas litteraturreception i möte med texten Janne, min vän 
Resultatet från elevernas läsning av Janne, min vän visar att de har olika förmågor att 

reflektera och agera som ”litterära tänkare” i mötet med texten. För att kunna jämföra 

elevernas litteraturreception använder jag mig huvudsakligen av Judith A. Langers teorier om 

litterära föreställningsvärldar. 

 

Anton visar genom hela läsningen av texten att han förefaller befinna sig i Langers samtliga 

faser. Han interagerar med texten genom att redan tidigt i läsningen skapa sig en föreställning 

om vad texten handlar om. Han beskriver också författarens hantverk och textens struktur och 

ställer också frågor om relationer och textens dolda budskap. Han betraktar texten utifrån sina 

egna personliga erfarenheter och visar en förmåga att resonera om det outtalade och 

underförstådda i texten.    

 

Cecilia kan liksom Anton beskrivas utifrån Langers samtliga faser. Hon orienterar sig tidigt i 

texten med hjälp av frågor och söker ledtrådar för att skapa sig en bild av handlingen. 

Allteftersom läsningen fortskrider visar hon på en öppenhet gentemot texten och att hon är 

berörd av berättelsen på så sätt att hon vill ”hoppa in i boken och hjälpa till lite här och var”. 

Hon reflekterar över textens betydelse och resonerar om textens tomrum men, till skillnad 

från Anton, nämner hon inget om författarens berättarteknik och textens gestaltning. 

 

Beatas reception kan beskrivas som att hon har svårt att lämna Langers fas ett. Hon har 

problem med att orientera sig i texten, hon letar ledtrådar och hon försöker skapa sig en bild 

av textvärlden men förståelsen förblir ytlig. Hon upplever ett motstånd mot boken och tycker 

den är svårläst och att författaren skriver komplicerat. Hon har svårt att fångas av berättelsen 

och därmed problem att ”vara inne i och röra sig genom föreställningen” som Langers fas två 

beskriver. Hon berör inte vare sig textens tomrum eller gestaltning. 

 

David försöker utifrån sin förförståelse att skapa sig en bild av bokens handling men har 

problem med att ”kliva in i föreställningsvärlden”. Detta påminner om Langers fas ett då 

David försöker att med hjälp av ledtrådar, utifrån sina egna erfarenheter, finna uppslag om 

vad texten handlar om och vem huvudpersonen är. I likhet med Beata är den betydelsen han 

finner i texten ytlig och han lyckas inte heller resonera om det outtalade i texten eller textens 
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gestaltning. Han uttalar att boken är dålig och svår och säger att ”han inte har fattat så mycket 

av det han har läst”. 

 

Förmågan att bygga föreställningsvärldar är en tänkbar orsak till hur man utvecklas som 

läsare över tid och härvidlag skiljer sig informanterna åt. Beata och David har svårt att 

interagera med texten och kan inte fylla textens tomrum. Deras förståelse för texten blir enbart 

ytlig och de upplever ett motstånd mot läsningen. Beatas och Davids oförmåga att skapa 

förståelse för texten kan hänga samman med deras negativa attityd till läsning och obefintliga 

läsvanor 2010. Anton och Cecilia däremot uppvisar en god förmåga att bygga 

föreställningsvärldar i mötet med texten, något som också kan märkas i deras förhållande till 

text 2010. Anton studerar på universitet och har ett intresse för skönlitteratur men läser endast 

sammanfattningar av böcker på Internet och ger på så vis uttryck för förmågan att skapa bilder 

och föreställningsvärldar, även utifrån korta sammanfattningar. Cecilia läser inte 

skönlitteratur i någon större omfattning i årskurs 9 men har utvecklat ett läsintresse sju år 

senare och har en positiv attityd till skönlitteratur. 

 

 

4.6.3 Informanternas tankar om läsning och litteraturundervisning 
Samtliga informanter framför 2010 tankar om vad skolan kan bidra med för att skapa intresse 

för litteraturläsning. En viktig faktor är, enligt Anton, Beata och Cecilia, att man väljer ”rätt” 

bok att läsa. För Anton betyder det att en bok som fängslar kan intressera både pojkar och 

flickor. Detta är inte minst viktigt för pojkar då han menar att läsning av skönlitteratur kan 

uppfattas som ”tjejigt”.  Han nämner också att man kan skapa intresse för att läsa genom att 

jämföra böcker med film. Beata poängterar att ”rätt” bok är den som man själv har valt och i 

vilken det är lätt att snabbt komma in i handlingen. Cecilia betonar utöver ”rätt” bok vikten av 

att läsmiljön är inbjudande och ”mysig” för att man ska bli intresserad av litteraturläsning.  

David, slutligen, nämner inte bokvalet som betydelsefullt utan lyfter fram behovet av lärarens 

stöd för att intresse för litteraturläsning ska skapas.  

 

När det gäller sättet att organisera undervisningen för att stimulera elever att läsa 

skönlitteratur och utvecklas som läsare nämner informanterna en rad olika exempel. Anton, 

Beata och Cecilia lyfter fram vikten av att läraren ger tillfällen för eleverna att diskutera sina 

läsupplevelser. Diskussionerna är motivationshöjande för den fortsatta läsningen då man får 
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höra olika kamraters uppfattningar om boken samtidigt som gruppdiskussionerna i sig skapar 

en läsargemenskap som man vill vara del av och därför läser av den anledningen. Anton 

benämner detta sätt att organisera undervisningen som att man ”tvingas att läsa men utan 

tvång”. Lärarens insats vid diskussionerna är också av betydelse, enligt Anton, inte minst för 

att eleverna ska veta vad de ska fokusera på i sin läsning utifrån ”vad som betygssätts”. Beata 

nämner också att lärarens intresse för elevernas läsning är av stor vikt för att eleven ska 

komma vidare i sin läsning. Gruppernas sammansättning av elever har också betydelse för hur 

litteraturdiskussionen kommer till uttryck. David anser att läraren ska styra vilka elever som 

ska diskutera med varandra eftersom vissa elever har negativ påverkan på varandra. En 

negativ sida av gruppdiskussioner kan, enligt Beata, vara att det är bara de talföra eleverna 

som gynnas. En annan stödjande struktur för litteraturundervisningen som betonas är 

högläsning. Både Anton och David lyfter fram högläsningens förtjänster. För Davids del är 

det framför allt ett ovärderligt stöd att läraren läser högt för att man ska ”få grepp om 

handlingen” i en bok.  

 

På frågan vad skolan kunde ha gjort ytterligare för att stimulera läsintresset för den enskilde 

informanten är det framför allt Cecilia och Davids svar som utmärker sig. Cecilia menar att 

hon som elev hade behövt bli mer utmanad av böcker som ”provocerar” för att läsintresset 

skulle ha stimulerats. David i sin tur menar att han skulle ha behövt få mer hjälp med 

strukturen i form av högläsning, inspelat material och en lugn läsmiljö som hade gett 

möjlighet till ökad koncentration. I sina svar om litteraturundervisningens betydelse för 

läsning av skönlitteratur lyfter informanterna en rad betydelsefulla faktorer. Matchningen av 

elev och bok, lärarens repertoar av litteraturpedagogiska metoder och lärarens hållning till och 

användning av medier verkar vara bärande element i en undervisning som kan stödja elevers 

läsvanor och utveckling som läsare. I informanternas svar 2010 framstår det att en 

kombination av text och andra medier, exempelvis film och Internet, är framgångsrika 

faktorer för att skapa engagemang och intresse för unga människors läsvanor i pedagogiska 

sammanhang.  
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4.6.4 Sammanfattning 
Jag har med ovanstående genomgång velat ge en bild av de fyra informanterna både i 

jämförelse med varandra och deras enskilda utveckling som läsare över tid. Informanternas 

utveckling när det gäller läsvanor och syn på sig själva skiljer sig åt. Anton och David 

uppvisar en oförändrad nivå av läsvanor och syn på sig själva som läsare medan Cecilia och 

Beata har förändrats i olika riktningar. Cecilia har utvecklat ett betydande läsintresse medan 

Beatas intresse har sjunkit. 

 

Resultatet visar att läsvanor och attityd till läsning har samband med om man har 

läsarförebilder eller inte i sin närmsta omgivning. Samtidigt visar resultatet att bokmediet ej 

kan ses som isolerat utan befinner sig i konkurrens med andra medier såsom Internet och film, 

vilka informanterna beskriver som mer lättillgängliga och mindre tidskrävande. Att möta 

medier som förmedlar upplevelser vid sidan av litteratur kan därför ses som ett viktigt faktum 

då man ska planera och genomföra litteraturundervisning. Ytterligare en förklaring till om 

man utvecklar en positiv eller negativ till attityd till läsning av skönlitteratur tenderar hänga 

samman med individens förmåga att bygga föreställningsvärldar för att nå en djupare 

förståelse av en text, eller som i Davids fall, svårigheter att koncentrera sig som en eventuell 

följd av läs- och skrivsvårigheter.  

 

Studiens resultat visar på att lärarens förmåga att tillvarata elevernas erfarenheter tillsammans 

med att planera och genomföra undervisningen på ett varierat sätt kan tillmätas stor betydelse 

för elevernas läsvanor och utveckling som läsare. Det verkar dock råda ett motsatsförhållande 

mellan den estetiska litteraturupplevelsen och det faktum att eleverna befinner sig i en betygs- 

och bedömningssituation i klassrummet. På liknade sätt verkar det också finnas en konflikt 

mellan den estetiska litteraturupplevelsen och den efferenta läsningen. Läsprojektet 2003 

utformades för att ge stödstrukturer, så kallad ”scaffolding”, och därmed underlätta elevernas 

möjligheter att möta texten. Trots detta tog sig elevernas resultat olika uttryck, något som 

troligtvis kan förklaras med deras olika bakgrund vad gäller läsareförebilder, läsvanor och 

förmågor att bygga föreställningsvärldar i relation till texten. Ytterligare en förklaring kan 

vara svårigheten att matcha samtliga elever med en gemensam bok och att samtidigt finna 

undervisningsstrategier som tillgodoser olika elevers behov av stödjande strukturer för att 

utvecklas som läsare. För läsprojektets del kan det betyda att resultatet kunde ha sett 

annorlunda ut med val av en annan bok och ett annat genomförande. Ett konkret exempel från 
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läsprojektet visar att två av eleverna upplevde att den gemensamma boken Janne, min vän var 

för svår vilket kan ha försvårat deras möjligheter att bygga föreställningsvärldar och bidragit 

till deras negativa negativ attityd till boken. En annan kritisk del av läsprojektet var sättet att 

organisera eleverna i samtalsgrupper med växlande sammansättningar. För några av eleverna 

var detta ett stimulerande inslag då de fick ta del av olika uppfattningar av boken medan andra 

upplevde en negativ kamratpåverkan då gruppens sammansättning inte varit styrd av läraren.     

 

Ovanstående sammanfattning visar på en rad faktorer som man som lärare behöver känna till 

och ta hänsyn till vid planering och genomförande av skolans litteraturundervisning. Skolans 

möjlighet att skapa goda läsvanor och läsutveckling hos eleverna med hjälp av skönlitteratur 

har tydliga kopplingar till förutsättningar hos individen, omgivningen och den samhälleliga 

kontexten såväl som till de strategier och processer som undervisningen vilar på. 

 

 

5 Sammanfattande diskussion 
 
Syftet med denna studie har varit att undersöka litteraturundervisningens betydelse för unga 

människors läsvanor och syn på sig själva som läsare i ett längre perspektiv. Studien 

begränsas till att undersöka fyra informanters uppfattningar om läsning och 

litteraturundervisning. Min förhoppning är dock att resultatet, tillsammans med andra 

undersökningar, kan bidra till ökade insikter om olika faktorers betydelse för 

litteraturundervisningens förutsättningar, processer och resultat. I detta avsnitt kommer jag att 

diskutera läsprojektets idé och genomförande i relation till teorier om läsning och 

litteraturundervisning. I anslutning till det kommer jag att fördjupa mitt resonemang utifrån 

den del av mitt resultat som beskriver fyra personers möte med text i samband med 

läsprojektet samt deras uppfattningar om läsning och litteraturundervisning. Avslutningsvis 

kommer jag att lyfta fram och diskutera didaktiska utmaningar som man som lärare kan 

ställas inför vid valet av undervisningsstrategier och sätt att organisera undervisningen i syfte 

att stimulera litteraturläsning.  

 

Läsprojektets idé och genomförande kan återföras till tidigare forskning som undersökt hur 

elevers litteraturläsning kan främjas genom att på olika sätt skapa möten mellan läsaren och 

texten. Malmgren (1986) menar exempelvis att lärarens val av litteratur och sättet som arbetet 

med litteraturen gestaltar sig kan bidra till att eleven ”skyddar eller öppnar sig” (a.a. s 99) 
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inför textens form och innehåll.  Mitt val av bok och de undervisningsstrategier jag valde 

inom ramen för läsprojektet fick givetvis konsekvenser för elevernas lärande. 

 

Läsprojektet i årskurs nio utgick från boken Janne, min vän som är mer komplex än den 

litteratur som eleverna tidigare hade mött i undervisningen. Boken innehåller mycket 

outtalade och underförstådda budskap som, enligt Iser (1978), skapar tomrum som läsaren 

själv behöver fylla i för att skapa en djupare föreställning om vad texten handlar om. Boken 

valdes, av mig som lärare, för att skapa en läsaktivitet och en utmaning som låg en bit från 

eleven och som därmed kunde tänkas bidra till att utveckla elevernas förmåga att förstå såväl 

bokens innehåll som gestaltning. Att läsa texter som utmanar både starka och mindre starka 

läsare är något som är önskvärt, enligt PIRLS 2006. Resultatet i min studie visar att eleverna i 

olika grad klarar att fylla tomrummen i boken Janne, min vän och ge den en personlig 

tolkning och innebörd. Utifrån Langers (2005) fyra faser kan man utläsa att informanterna 

visar på en stor spridning vad gäller förmågan att bygga föreställningsvärldar i förhållande till 

texten. 

 

Mina reflektioner när det gäller val av litteratur är att matchningen av elever och böcker är 

både komplex och av stor betydelse för elevernas reception. Om elever får välja böcker på 

egen hand finns det en risk att de inte utmanas i sin läsning utan uppehåller sig vid samma 

slags litteratur gång efter gång. Om läraren väljer bok åt eleven finns det också en risk att 

matchningen misslyckas och utmaningen uteblir då lärare, enligt PIRLS (2006), många 

gånger har otillräcklig kunskap om aktuell barn- och ungdomslitteratur och ofta väljer böcker 

utifrån skolans tillgång eller boktips från kollegor. Att läsa en gemensam bok, som i mitt fall, 

kan ge möjligheter till läsargemenskap och samtal om textens innehåll och gestaltning utifrån 

elevers reception. Svårigheten med matchning av elev och bok kvarstår dock då eleverna har 

olika förutsättningar gällande attityder till läsning, läsvanor och läsarförebilder, något som 

också min studie visar. Informanterna lyfter fram betydelsen av att läsintresset främjas om 

boken engagerar och att ”rätt bok” är den som man som elev själv har valt och som gör att 

man snabbt kommer in i handlingen. Lusten att läsa skönlitteratur handlar, enligt mig, till stor 

del om att matchningen mellan elever och böcker behöver vara väl genomtänkt. Chambers 

(1994) påpekar också betydelsen av att läraren är väl förberedd och har kännedom om 

litteraturen och metoder för att göra den intressant för eleverna. 
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Då läsprojektet utgick från en komplex och utmanande bok lades stor vikt vid att skapa 

undervisningsstrategier som skulle ge stödstrukturer, så kallad ”scaffolding”, med ambitionen 

att hjälpa eleverna att ”öppna sig inför texten” och skapa sammanhang för läsningen. Vikten 

av ”scaffolding” är något som Dysthe (1996) lyfter fram för att eleverna ska komma vidare 

och utveckla färdigheter med den hjälp som vuxna och kamrater kan bidra med. 

Undervisningen organiserades utifrån en kombination av stödstrukturer såsom högläsning, 

litteratursamtal och diskussioner i klass och i mindre grupp, loggboksskrivande, enskild 

läsning samt film kopplad till bokens innehåll. De litteraturpedagogiska metoderna är 

förankrade i flera av de teorier som menar att mötet mellan text och läsare kan underlättas av 

lärarens medvetna sätt att organisera undervisningen. Som exempel kan nämnas teorier om 

transaktion (Rosenblatt 2002), det flerstämmiga klassrummet (Dysthe 1996), 

erfarenhetspedagogik (Malmgren 1996), reflekterande läsning och skrivning (Molloy 1996), 

kombinationsstrategier (Mossberg Schüllerqvist 2008) samt det föreställningsbyggande 

klassrummet (Langer 2005). 

 

Resultatet av informanternas uppfattningar om läsning och litteraturundervisning är intressant 

att koppla till nämnda forskares teorier. Informanterna lyfter speciellt betydelsen av samtal 

och diskussioner i klass och i mindre grupp som motivationshöjande för läsintresset, något 

som också Dysthe (1996) och Molloy (1996) framhåller. Informanterna nämner också att det 

är en fördel att under läsningens gång få ta del av kamraters olika sätt att förhålla sig till 

innehållet i en text, vilket i sin tur skapar en läsargemenskap som man vill vara en del av. En 

av informanterna uttrycker om samspelet i gruppsamtalet som att man på så sätt ”tvingas att 

läsa utan tvång”. Även Langer (2005) menar att den gemensamma diskussionen är ett stöd i 

det föreställningsbyggande klassrummet då eleverna kan hjälpa varandras tänkande att röra 

sig framåt. När det gäller litteratursamtal i mindre grupp efterfrågar informanterna lärarens 

styrning av gruppernas sammansättning i strävan att skapa grupper med positiv 

kamratpåverkan. Utöver detta nämns lärarens högläsning och inspelat material som väsentliga 

stödstrukturer för att komma in i bokens handling.  Molloy (1996) och Chambers (1993) anser 

att högläsning i början av en skönlitterär bok hjälper till att skapa en förförståelse för bokens 

handling. Molloy (1996) säger samtidigt att de mest lässvaga eleverna får hjälp av en röst som 

tar dem genom texten med stöd av högläsning. 

 

När jag i efterhand analyserar läsprojektet och informanternas syn på läsning och 

litteraturundervisning i förhållande till forskning på området, finner jag det högst väsentligt 
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att ha en genomtänkt och varierad undervisning med tydliga stödstrukturer i enlighet med 

läsprojektets idé och genomförande. Enligt min mening utvecklas man som läsare mer 

positivt med stöd av ovan nämnda strukturer än om man bedriver litteraturundervisning som 

individuella bokprojekt. Men det finns också didaktiska utmaningar som jag anser är viktiga 

att belysa och lyfta fram när man planerar och genomför litteraturundervisning.   

 

En första didaktisk utmaning som, enligt min mening, framträder tydligt är att elevernas 

förutsättningar, såsom attityder till läsning samt läsvanor och läsarförebilder utanför skolan, 

behöver både vara kända och tas hänsyn till vid planeringen av litteraturundervisningen. Ett 

exempel från min studie är att en av pojkarna uttrycker att läsning är ”tjejigt” och att han ser 

läsning som ren färdighetsträning. Den didaktiska utmaningen blir i detta fall att kunna 

utmana elevens föreställning genom att matcha ”rätt bok” med varje elev och att organisera 

undervisningen så att eleven också upplever den estetiska delen av läsningen. Ett annat 

exempel från min undersökning är att pojkarna i studien inte har några läsarförebilder i sin 

hemmiljö. Skolan utgör därmed den enda plats där eleverna kommer i kontakt med 

skönlitteratur och som därmed kan bidra till att eleven ”förstår sig själv och världen och 

bidrar till att forma identiteten” (Skolverket 2000). Läraren roll, anser jag, blir därför att 

kartlägga elevernas utgångspunkter och se och förstå elevernas lässtrategier för att kunna 

matcha såväl val av litteratur som litteraturpedagogiska metoder och därigenom ge eleverna 

verktyg för att kunna utvecklas som läsare.   

 

En andra didaktisk utmaning ligger just i att som lärare utveckla en repertoar av olika 

litteraturpedagogiska metoder som kan användas på ett varierande sätt beroende på den 

aktuella elevgruppens sammansättning och att samtidigt förmå att hantera andra 

omständigheter som undervisningen har att utgå från och påverkas av. Medveten om att alla 

litteraturpedagogiska metoder har både för- och nackdelar var min ambition i läsprojektets 

genomförande att skapa variation i undervisningen för att alla elever skulle ges möjlighet att 

utveckla en förmåga att tolka och förstå bokens innehåll i ett funktionellt sammanhang. Min 

studie visar dock att trots genomtänkta och stödjande undervisningsstrategier blev inte mötet 

mellan alla elever och texten fördjupat då två av de undersökta eleverna endast nådde en ytlig 

förståelse av texten. Som jag tidigare nämnt utgör elevernas förutsättningar en förklaring till 

detta resultat men andra förklaringar står också att finna. Två av informanterna nämner att 

boken var alldeles för svår och att de trots en genomtänkt och varierad undervisning inte 

kunde ta till sig bokens innehåll. En av dessa två informanter uttrycker dessutom att 
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skolmiljön som sådan inverkar negativt på hans förmåga att kunna koncentrera sig på 

skolarbetet. Två frågor som infinner sig rörande sättet att genomföra läsprojektet är 

lämpligheten att utgå från en gemensam bok i syfte att skapa en läsargemenskap och hur man 

kan möta elever med läs- och skrivsvårigheter eller elever som svårligen kan koncentrera sig i 

en skolmiljö där man förväntas ingå i olika sociala sammanhang.   

 

Inom ramen för den ovan beskrivna didaktiska utmaningen ryms också, menar jag, lärarens 

förmåga att hantera andra omständigheter som undervisningen har att utgå från och påverkas 

av. Skolmiljön präglas av oförutsedda händelser som exempelvis avbrott i 

undervisningsprocessen till följd av elevers frånvaro, schemabrytande aktiviteter, konflikter 

mellan elever med mera. Ett konkret exempel från mina läraranteckningar under arbetet med 

läsprojektet är när jag läste högt ur boken som en introduktion för att alla skulle få hjälp att 

”kliva in i bokens föreställningsvärld” och två elever var sjuka. Lösningen blev att jag 

lyckades finna ett tillfälle utanför undervisningen då de båda eleverna kunde ges samma 

förutsättningar som deras kamrater fått. En annan omständighet att hantera är det faktum att 

litteraturundervisningen också ska leda till en möjlighet att bedöma och betygsätta de enskilda 

eleverna. Det kan i sin tur leda till att eleven ser lärarens deltagande, i exempelvis 

gruppsamtal, som ett bedömningstillfälle snarare än som ett stöd för att fördjupa samtalet och 

elevens förståelse av texten.  

 

En tredje didaktisk utmaning, menar jag, är att ta hänsyn till den samhälleliga kontexten och 

det faktum att det traditionella bokmediet befinner sig i konkurrens med andra medier vilket i 

sin tur kan påverka attityden till läsning av skönlitteratur. Informanterna i min studie 

framhåller både Internet och film som mer lättillgängliga och mindre tidskrävande medier än 

skönlitteratur. Lärarens roll i detta sammanhang, menar jag, är att ha en medveten hållning till 

olika medier och fundera över hur dessa kan integreras i undervisningen och utgöra en del av 

det vidgade textbegreppet. Liberg (Myndigheten för skolutveckling 2007) menar att olika 

medier och genrer stimulerar utveckling eftersom ”olika uttrycksformer står i interaktion med 

varandra och bygger på varandra” (s 9). I mitt läsprojekt ingick exempelvis en film som 

belyste samma huvudinnehåll som bokens. Om de efterföljande diskussionerna kan man läsa i 

mina läraranteckningar från arbetet med läsprojektet att ”i luften kändes det som att bokens 

värde ökade i och med kopplingen till filmens dagsaktuella händelser”.  
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Sammantaget, menar jag, att en genomtänkt och medveten undervisning med en kombination 

av olika undervisningsstrategier kan ha en avgörande inverkan på elevens utveckling som 

läsare. De didaktiska frågorna varför, vad, vilka, vem och hur behöver ställas för att 

undervisningen ska kunna ta sin utgångspunkt i elevernas förutsättningar, den samhälleliga 

kontexten och olika undervisningsstrategier. Jag avslutar med ett citat av Lena Fritzén som 

väl belyser ovan förda resonemang: 

 
Med didaktik avses lärarens förmåga att samspela med individens behov, samhällets mångfald 
och kontinuerliga förändring samt ett innehåll som eleven ska nå fördjupad förståelse i. (Fritzén 
1999 s 50) 
 

 
6 Fortsatta studier 
 

Studiens syfte är att undersöka litteraturundervisningen betydelse för unga människors 

läsvanor och syn på sig själva som läsare i ett längre perspektiv. En studie utifrån få 

informanter kan inte ligga till grund för generella slutsatser men kan peka på vad som 

fortsättningsvis kan vara intressant att studera vidare. 

 

Det första som slår mig är att longitudinella studier skulle kunna vara ett sätt att finna 

fördjupade svar på frågor som rör läsintresse och vilken påverkan som den samhälleliga 

kontexten har för läsning av skönlitteratur. I anslutning till det kunde fortsatta studier om hur 

det vidgade textbegreppet ytterligare kan integreras i undervisningen bidra till ökad kunskap 

om hur man som lärare kan möta eleverna utifrån deras behov och förutsättningar. En sådan 

studie bör också beakta den läroplan och kursplan i svenska (Lgr 11) som träder i kraft hösten 

2011. 

 

Som en konsekvens av ovanstående fortsatta studier följer frågan om hur man på bästa sätt 

kan organisera lärarutbildning och fortbildning om litteraturundervisningen och dess 

betydelse för unga människors läsvanor och intresse för att läsa skönlitteratur.  
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Intervjuguide, 2010         Bilaga 1 
 

A. Bakgrund - om personen 
 
1. Kan du säga något om vad du gör/arbetar med idag? 
 
2. Vad tycker du om att göra på fritiden? 
 
3. Vilka är dina planer för framtiden? 

 
 

B. Läsarporträtt – 2010 
 

1. Om du skulle beskriva dig själv som läsare idag, vad skulle du säga då?  
 
2. När du läser, vad föredrar du att läsa? Berätta.    

 
3. Vad tycker du om att läsa skönlitterära böcker? Förklara.  

 
4. Läser du någon bok just nu? Vilken i så fall?  

 
5. Har du någon favoritbok eller favoritförfattare?  

 
6. Väljer du oftast en speciell genre och/eller författare att läsa? Vilken/vilka i så fall? 

 
7. Om du skulle rekommendera några böcker eller författare till någon, vad skulle du 

tipsa om då och varför?  
 

8. Hur kommer du i kontakt med de böcker du läser? Vad är det som styr ditt val? Är det 
någon som tipsar dig?  

 
9.  Om du läser böcker, när läser du och hur ser din lässituation ut?  

 
10. Anser du att man kan lära sig något av att läsa böcker? Vad i så fall? Förklara.  

 
11. Om du skulle beskriva hur läsvanorna såg ut i den familj du  levde i för sju år sedan,  

vad skulle du säga då?    
 
12. Hur ser läsvanorna ut i din närmsta omgivning idag? Förklara. 
 
 
C. Litteraturläsning i skolan - gymnasiet 
 
1. Under din gymnasietid läste du säkerligen en del skönlitteratur. Vilka skönlitterära 

böcker minns du att du läste på gymnasiet? Varför minns du i så fall dessa, tänker du?  
 

2. Har de böcker du läste under gymnasietiden haft betydelse för dig personligen på 
något sätt, hur i så fall?  
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3. Arbetade läraren och klassen på något särskilt sätt med de böcker du/ni läste? Hur 
upplevde du det i så fall? Förklara.  
 

 
      D. Litteraturläsning i skolan – högstadiet 

 
1. Om du skulle beskriva dig som läsare när du gick på högstadiet i årskurs 9, vad skulle 

du säga då?  
 

2.   Under högstadietiden läste du en del skönlitteratur. Vilka böcker mins du att du läste? 
Varför minns du i så fall dessa, tänker du?  

 
3.   Har de böcker du läste då haft betydelse för dig personligen på något sätt, hur i så fall? 

 
4.   Arbetade läraren och klassen på något särskilt sätt med de böcker du/ni läste? Hur 

upplevde du det, i så fall? Förklara.  
 
 

      E. Om litteraturläsning  
 

1. Hur tänker du idag om läsning av skönlitteratur – vilken betydelse har läsning av 
skönlitteratur för en människa, enligt dig?  

 
2. Är det någon eller några personer som har påverkat dig vad gäller läsning av 

skönlitteratur?  
 

3. Vilka faktorer tror du kan påverka en människa till att få en positiv syn på läsning av 
skönlitteratur?  

 
4. Vilka faktorer tror du kan påverka en människa till att få en negativ syn på läsning av 

skönlitteratur?  
 

5. Hur skall en bok vara för att fånga ditt intresse?  
 

6. Vilken betydelse tror du att hemmiljön/familjen har för intresset att läsa böcker?        
 
 
      F. Litteraturläsning och skolan 
 

1. Enligt läroplanen ska alla elever läsa skönlitteratur i grundskolan. Varför tror du? 
Vilken betydelse har läsning av skönlitteratur, enligt dig?  

 
2. Kan du säga något om vad du anser att skolan kan bidra med för att skapa intresse för 

läsning av skönlitteratur för eleverna?   
 

3. Vad anser du att läraren ska göra/bidra med för att stimulera elever att  läsa 
skönlitteratur och utvecklas som läsare?  

 
4. Vad skulle du önska att lärarna hade gjort ytterligare för att bidra till en positiv 

inställning till skönlittteratur?   
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5. Om du skulle vara lärare på högstadiet, hur skulle du arbeta med läsning av 
skönlitteratur och varför i så fall?  

 
6. Vad skulle skolan och lärarna har gjort för att du skulle ha läst mer?  

 
7. Vad skulle du ge för råd till en elev som går på högstadiet vad gäller att läsa 

skönlitteratur?  
 

8. Är det några böcker du skulle tipsa om att den eleven absolut måste läsa? Varför i så 
fall?  
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      Bilaga 2 
Läsarporträtt – beskriv dig själv som läsare 
 
 

1. Skriv kortfattat vad du sysslar med på din fritid?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Har du på egen hand, på din fritid, läst några böcker/noveller under år 9? Skriv i så fall 

ned titel och/eller författare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Om du skulle bedöma dig själv som läsare vad gäller läsning av böcker/noveller på 
egen hand, är du en som …? Sätt kryss framför det alternativ du anser stämmer på dig.  

 
 
              Läser någon gång i veckan 
 
               Läser flera gånger i veckan 
 
               Läser någon gång i månaden 
  
           
         

  Läser flera gånger i månaden 

               Läser någon gång om året 
  
            Läser aldrig 
 
            Eget alternativ, nämligen……………………. 
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4. Om du själv väljer böcker/noveller att läsa, vad är det som styr ditt val? 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Väljer du oftast en speciell genre och/eller författare att läsa? Vilken/vilka i så fall? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Om du läser böcker/noveller på egen hand, när läser du och hur ser din lässituation ut?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Hur ser läsvanorna ut i din familj vad gäller läsning av böcker/noveller?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Vad tycker du om att läsa böcker? Skriv och förklara.  
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9. Tycker du att man lär sig av att läsa böcker? I så fall vad? Skriv och förklara.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.  I ämnet svenska i år 7, 8 och 9 har du läst ett flertal böcker/noveller. Vilka 
böcker/noveller minns du? Skriv ned titel eller författare samt kort varför du minns 
just den boken/novellen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Vad anser du om den läsning av böcker/noveller som vi har gjort i ämnet svenska? 
Har det motiverat dig eller inte motiverat dig till att vilja läsa mer? Har du utvecklats 
som läsare? Skriv och förklara.  
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      Bilaga 3 

Frågor att diskutera i helklass efter läsning av ”Janne, min vän”. 
 
1. Vilken är bokens huvudhandling? Vilka sidohandlingar finns? 

 
2. Kan man se något mönster eller upprepningar i hur handlingen berättas? 

 
3. Vem berättar det som händer i boken och hur berättas handlingen? Vilken betydelse har 

det för dig som läsare? 
 

4. Var utspelas handlingen? Under hur lång tid utspelas handlingen? 
 

5. Fanns det avsnitt i boken som var svåra att förstå? Vilka och varför?  
 

6. Vilka avsnitt i boken stämmer bäst överens med hur det är i verkligheten? 
 

7. Vilka avsnitt i boken stämmer inte överens med hur det är i verkligheten? 
 

8. Har boken hjälpt till att få syn på något som du inte tidigare visste eller har tänkt på? 
 

9. Varför tror du att jag som lärare valde att vi skulle läsa boken ”Janne, min vän”. 
 

10. Vad vet du om människohandel/ trafficking? Vilka är dina åsikter om detta? 
 

11. Vilka orsaker kan tänkas ligga bakom trafficking? Konsekvenser? 
 

12. Vad anser du att man kan göra för att motverka människohandel/ trafficking? 
 

13. Om författaren skulle fråga dig hur boken skulle kunna förbättras, vad skulle du säga då? 
 
 
 
 


