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Förord 

Att skriva uppsats på universitetsnivå är som livet. Ibland går det bra, ibland går det mindre 

bra. Ibland svävar orden högt ovanför huvudet, och ibland fångas de upp av mina 

skrivarfingrar som formulerar orden till meningar, till text – till en hel uppsats. Även om jag 

stundtals har varit beredd att ge upp, har det varit mycket lärorikt att skriva denna uppsats och 

genomföra en egen studie. Jag har inte bara mig själv att tacka för att studien och 

sammanställningen av uppsatsen har kunnat genomföras. Med mig längs vägen har jag haft 

människor som gett mig inspiration, motivation och stöd. Er vill jag tacka. 

   Tack till den skola, de lärare och de elever som deltagit i och visat intresse för min studie. 

Utan er hade det aldrig blivit en uppsats. Ni är guld värda! 

   Tack till min handledare, Astrid Regnell, och till mina kurskamrater, för den respons ni gett 

mig på uppsatsen. Ni har fått mig att tänka till en gång extra. Det har betytt mycket! 

   Tack till min familj och mina vänner för det stöd ni gett mig under skrivprocessen. Ni har 

stärkt mig genom att aldrig tvivla på mina kunskaper och förmågor. All kärlek! 

 
Med förhoppning om givande läsning! 

 

Elin Johansson 

Institutionen för språk och litteratur 

Linnéuniversitetet, Växjö 

2013-05-13 
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Abstrakt  

Titel: Motiv och intresse för läsning av skönlitteratur. En studie bland elever och svensklärare   

         i gymnasieskolan 

Title: Motive and interest in reading of fiction. A study amongst students and teachers in     

         Swedish in upper secondary school.  

 
Uppsatsens syfte är att kartlägga elevers intresse för läsning av skönlitteratur och 

förhållningssätt till och motiv för detta, samt sätta deras perspektiv i relation till deras 

svensklärare. Studien har gjorts genom elevenkäter bland avgångselever på både studie- och 

yrkesförberedande program i gymnasieskolan. Mot bakgrund i resultatet på elevenkäterna 

genomfördes sedan två svensklärarintervjuer. Jag har sökt tillträde till lärarnas medvetande 

för att kunna jämföra det med elevernas svar på enkäten.  

   Det föreligger begränsningar i min studie gällande utformningen av elevenkäterna. Vid 

användning av orden skönlitteratur och böcker, utan vidare definiering, kan det av eleverna 

ha tolkats som att jag endast menar böcker i tryckt form, alltså inte e-böcker, vilket föranleder 

eventuella felmarginaler i resultatet. Vidare har jag i enkäten använt mig av flervalsfrågor, 

vilket i efterhand visade sig bli problematiskt i tolkningen av svaren. 

   Generellt visar resultatet att elevers skönlitterära läsning påverkas av läraren och den 

närmsta umgängeskretsen. Ett svensklärarbyte under gymnasietiden tycks påverka hur 

elevernas inställning till skönlitterärt läsande ser ut. Eleverna läser framförallt för 

underhållning, men betonar i flera fall att de knappt har tid till läsning längre. De 

studieförberedande programmens elever är något mer positivt inställda till läsning av 

skönlitteratur än vad elever på yrkesförberedande program är. Elevernas läsmotivation 

grundar sig främst i två motiv deras svensklärare ger dem för läsning av skönlitteratur. Dels 

för tillägnelse och utveckling av det svenska språket, och dels för att skönlitteratur ingår som 

en del i svenskämnets kursplaner. Svensklärarnas motiv för läsning når delvis fram till 

eleverna, men lärarna har en mer tydlig bild av vad skönlitteratur rent kunskapsmässigt 

(allmänbildning, igenkänning) kan skänka eleverna än vad eleverna själva har. 

 
Nyckelord  
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IV 

Innehållsförteckning 
 
1 Inledning ................................................................................................................................ 1 

1.1 Syfte ................................................................................................................................. 1 

1.2 Problemformuleringar ...................................................................................................... 1 

2 Teoretisk bakgrund ............................................................................................................... 2 

2.1 Litteratur - en del av svenskämnet ................................................................................... 2 

2.2 Läsningens fyra skepnader ............................................................................................... 3 

2.3 Analysmodell för olika faktorer som påverkar läsning .................................................... 3 

2.4 Didaktikens grundfrågor: vem, vad, hur och varför ......................................................... 4 

2.5 Svensklärares komplexa arbete ........................................................................................ 5 

2.6 Motivation till skolarbete ................................................................................................. 6 

3 Metod ...................................................................................................................................... 7 

3.1 Elevenkäter ....................................................................................................................... 8 

3.2 Lärarintervjuer .................................................................................................................. 9 

3.3 Metodkritik ..................................................................................................................... 10 

3.4 Forskningsetiska principer ............................................................................................. 11 

4 Resultat och analys .............................................................................................................. 11 

4.1 Resultat av elevenkäter ................................................................................................ 11 

4.1.1 Utfall ........................................................................................................................ 12 

4.1.2 Byte av svensklärare ................................................................................................ 12 

4.1.3 Elevernas intresse för läsning av skönlitteratur ....................................................... 13 

4.1.4 Eleverna om deras motivationsfaktorer för läsning ................................................ 14 

4.2 Presentation av lärarintervjuer och jämförelse med elevenkäterna ....................... 19 

4.2.1 Svensklärare i S1 ..................................................................................................... 20 

4.2.1.1 Jämförelse med elevenkätsresultatet i klass S1 ................................................ 20 

4.2.2 Svensklärare i Y1 och Y2 ........................................................................................ 21 

4.2.2.1 Jämförelse med elevenkätsresultatet i klass Y1 och Y2 .................................. 22 

4.3 Sammanfattning av resultat ........................................................................................ 22 

5 Diskussion ............................................................................................................................ 23 

5.1 Elevers och lärares perspektiv på läsning av skönlitteratur ........................................... 23 

5.2 Uppslag om ny forskning ............................................................................................... 26 

6 Referenser ............................................................................................................................ 27 



 
 

V 

7 Bilagor .................................................................................................................................. 28 

7.1 Bilaga 1 - Elevenkät ....................................................................................................... 28 

7.2 Bilaga 2 – Grafiskt resultat av elevenkäterna ................................................................. 32 

7.3 Bilaga 3 – Intervjufrågor till svensklärare ...................................................................... 37 

 

 

 
               

                

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 1 

1 Inledning 
Skönlitteratur och läsning i all ära. Jag har själv alltid läst och tyckt om det, vilket långt ifrån 

alla i min omgivning har gjort. För mig uppstod ett intresse för litteratur redan innan jag 

började skolan. Mina föräldrar brukade läsa högt för mig och jag tjatade alltid på dem att göra 

det. De blev en viktig faktor till mitt fortsatta litteratur- och läsintresse. Under min skolgång 

upplevde jag mig vara ganska ensam om mitt intresse och jag kunde inte riktigt förstå varför 

inte alla tyckte om det lika mycket som jag gjorde. Det kom därför som en självklarhet för 

mig att genomföra en studie som behandlar elevers läsning av skönlitteratur och vad som 

motiverar dem till läsning, samt vilken betydelse undervisande svensklärare har för detta.  

   Läsning av skönlitteratur i gymnasieskolans svenskundervisning utgör ett stort 

forskningsområde som är väl förankrat i diverse studier. Detta har försvårat vinklingen av min 

uppsats till något eget. Men som jag ser det skiljer sig min studie ifrån tidigare liknande 

studier på så sätt att jag har valt att först genomföra elevenkäter (kombinerad kvantitativ och 

kvalitativ metod) och sedan lärarintervjuer (kvalitativ metod) utifrån elevenkätsresultatet. Jag 

tar alltså hänsyn till elevernas svar för att sedan sätta dessa i relation till vad deras 

svensklärare berättade på intervjun. Detta resonemang bör beaktas under läsningen av 

uppsatsen.  

   Studien har gjorts på en gymnasieskola i Småland där både studie- och yrkesinriktade 

avgångselever tillfrågats, samt två undervisande svensklärare. Jag är sedan tidigare bekant 

med skolan, vilket har underlättat kontakten jag haft med dem gällande uppsatsarbetet.  

1.1 Syfte 
Syftet med min studie är att undersöka elevers skönlitterära läsning och förhållningssätt till 

detta i gymnasieskolan, samt hur deras svensklärare motiverar eleverna till läsning av 

skönlitteratur i relation till hur eleverna uppfattar att deras svensklärare motiverar dem. 

1.2 Problemformuleringar 
Syftet med studien har gett upphov till följande problemformuleringar: 

1. Hur ser elevers läsintresse ut och vilken inställning har de till läsning av 

skönlitteratur? 

2. Hur anser svenskläraren att hen motiverar sina elever till läsning av skönlitteratur? 

3. Hur uppfattar eleverna deras svensklärares motiv för läsning av skönlitteratur? 
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2 Teoretisk bakgrund 
Läsforskning spänner över flertalet vetenskapliga fält, skriver Ulf Fredriksson & Karin Taube 

i Läsning, läsvanor och läsundersökningar (2012). Att forskning om läsning är intressant i 

flera sammanhang visar på den stora betydelse läsning har för samhället. Läsning är extremt 

viktigt i dagens samhälle, inte bara i skolsammanhang, utan även för den framtid eleverna 

skapar sig efter skolgången. Fredriksson & Taube menar att läsning är en basfärdighet som 

står i centrum för våra liv och utan läsning skulle tanken om ett livslångt lärande fallera 

(2012). Jag kommer i min studie att förhålla mig till skönlitterärt läsande. 

   Avsnitt 2.1 – 2.3 utgör teoretiska utgångspunkter för min uppsats, medan avsnitt 2.4 – 2.6 

mer utgör en generell bakgrund till min uppsats där jag presenterar tidigare forskning. 

2.1 Litteratur - en del av svenskämnet 
Eftersom min studie grundar sig på en undersökning i gymnasieskolans avgångsklasser 

innebär det att jag förhåller mig till 1994 års ämnesplan i svenska (reviderad 2000), då denna 

fortfarande är giltig för dessa elever.  

   Enligt ämnesplanen (Skolverket 2013) utgörs svenskämnet av två centrala delar: språket 

och litteraturen. Dessa två delar ska ses som en helhet. Fredriksson & Taube (2012:161) 

uttrycker att ”läsning är en språklig aktivitet”, vilket visar på det samband som finns mellan 

språket och litteraturen. Genom läsning och tillägnelse av litteratur kan eleverna utveckla sin 

identitet, både på det personliga och kulturella planet. I svenskundervisningen strävar man 

efter att eleverna ska ”söka sig till litteratur […] som en källa till kunskap och glädje” 

(Skolverket 2013). 

   År 2000 skedde en revidering av kursplanerna som hädanefter kom att betona ett mer 

anpassat svenskämne där innehållet skulle ta hänsyn till den inriktning eleverna valt att gå, 

men samtidigt inte utesluta elevernas egna kunskaper och önskningar, skriver Lotta Bergman 

i Gymnasieskolans svenskämnen: En studie av svenskundervisningen i fyra gymnasieklasser 

(2007).  

   Judith A. Langer (Litterära föreställningsvärldar, 2005) bekräftar på sätt och vis det som 

ämnesplanen uttrycker om vad eleverna ska utveckla (och följaktligen läraren lära ut). Langer 

berättar om de litterära tänkare som elever blir när de tar del av litteratur och hon talar 

mycket positivt om effekterna läsning kan ha på elever: ”All litteratur, både de historier vi 

läser och de vi berättar, låter oss se människans potential.” (2005:17). Langer menar att 

litteratur påverkar människans personlighet, socialisation och intellekt – vilket eleverna, enligt 

ämnesplanen i svenska, ska ha möjlighet att utveckla. 
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2.2 Läsningens fyra skepnader  
Sten Furhammar beskriver i Varför läser du? (1997) fyra olika sätt som läsning kan ske på. 

Dessa fyra sätt är: opersonlig upplevelseläsning, personlig upplevelseläsning, opersonlig 

instrumentell läsning och personlig instrumentell läsning. 

   Den första kategorin, opersonlig upplevelseläsning, handlar om att vara neutral och inte 

blanda in sina egna känslor, erfarenheter och tankar i läsningen. Ofta förknippas denna typ av 

läsning med det som kallas förströelse, vi läser för underhållning och tidsfördriv. Den andra 

kategorin är personlig upplevelseläsning. Till skillnad från den första kategorin, där 

upplevelseläsningen sker opersonligt, är läsning här mer fokuserad på att den ska anknytas till 

det personliga. Genom att personligt leva sig in i en bok och dess karaktärer kan läsaren 

”känna igen och förstå känslor, tankar och reaktioner hos sådana personer och uppleva dem 

som sina egna.” (1997:140). Detta gör att läsningen inte bara blir ett tidsfördriv, utan även blir 

till gagn för den läsande personen. Den tredje kategorin, opersonlig instrumentell läsning, är 

mer nyttobetonad. Här ligger vikten inte på det personliga, utan på att kunna använda sig av 

det lästa för att skapa sig förståelse för omvärlden. Det föreligger ett allmänbildande 

perspektiv på denna typ av läsning. Slutligen beskriver Furhammar personlig instrumentell 

läsning. Den största skillnaden jämfört med opersonlig instrumentell läsning är det faktum att 

läsningen här är personlig och ska bidra till att läsaren fördjupar sin självinsikt genom att 

reflektera över sitt liv i förhållande till det lästa (1997).  

2.3 Analysmodell för olika faktorer som påverkar läsning                                                                               
Fredriksson & Taube (2012) tar upp en analysmodell för olika faktorer som tycks påverka 

barn- och ungdomars förhållningssätt till litteratur och läsning. Analysmodellen har stöd i 

internationella undersökningar, såsom PISA (Programme for International Student 

Assessment) och PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), vilka Fredriksson 

& Taube redovisar resultat ifrån i samband med presentation av deras analysmodell för 

läsning. Faktorerna i analysmodellen är: eleven, elevens familj, skola och undervisning, 

språklig och kulturell bakgrund och läsvanor. Jag kommer att presentera två av faktorerna: 

elevens familj och skola och undervisning. Detta för att det är dessa två faktorer jag bejakar i 

min undersökning. 

   Familjen, hemmiljön, står ofta för en kontinuitet i barnets uppväxande, vilket innebär att 

barnet blir inpräglat i ett slags mönster den tid hen spenderar där. ”Tanken är att de resurser, 

de aktiviteter som genomförs och de värderingar som finns i hemmet påverkar barnen.” 

(2012:85). Den socioekonomiska och kulturella miljö som omger eleven i hemmet påverkar 
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alltså eleven, och då även läsningen. Elevens familj har visat sig betyda mycket för elevers 

läsning och förhållningssätt till det. Det kan exempelvis handla om mängden böcker familjen 

har i sin ägo, om läsvanor, och om vad man gör med resurserna i hemmet (2012:58). 

   Begreppet skola innefattar faktorer rörande både skolan i sig, men även klassen, läraren och 

undervisningen. Väsentligt att notera när man undersöker hur olika skolfaktorer påverkar 

elevers läsning är att dessa ständigt förändras. Exempelvis kan ett lärarbyte innebära 

förändrade undervisningsmetoder. Fredriksson & Taube framhåller att klasser som går på 

samma skola har gemensamma nämnare, men att detta inte utesluter skillnader även mellan 

klasserna. Skillnaderna kan kopplas till läraren och hens undervisningsmetoder (2012:111f).  

   Eleverna påverkas inte bara av sin(a) lärare, utan med sig i bagaget har de även tidigare 

erfarenheter och läsmotiv (Langer 2005:54f). Langer får medhåll från Gunilla Molloy som i 

Reflekterande läsning och skrivning (2008) skriver att det finns en risk om läraren bortser från 

elevens kulturella kapital. Det är således viktigt för svenskläraren att ta hänsyn till elevernas 

tidigare erfarenheter och kunskaper som de exempelvis fått hemifrån.  

2.4 Didaktikens grundfrågor: vem, vad, hur och varför 
Gunilla Molloy diskuterar i Reflekterande läsning och skrivning (2008) om de didaktiska 

grundfrågorna vem, vad och hur, samt hur dessa ställer sig under den gemensamma 

ämnesdidaktiska frågan varför: Vem sker undervisningen för? Vad utgör själva 

undervisningen? Hur genomförs undervisningen? Varför undervisa om detta?  

   De didaktiska frågorna har emellertid inte alltid varit enkla för lärare att förhålla sig till. 

Molloy menar att frågan om hur finns vid lektionsplanering, men att de andra frågorna kan 

hamna i skymundan, speciellt vid stressade situationer. Molloy ställer sig kritisk till detta då 

hon framhåller att varje klass är unik, och menar därför att vem-frågan bör komma före hur-

frågan (2008).  

   Om dessa ämnesdidaktiska frågor (som för samtliga skolämnen är aktuella) ska sättas i 

relation till en undervisningssituation i litteratur står lärarna inför en komplex uppgift då det 

exempelvis handlar om att göra ett urval av litteratur till en klass. Här måste man som 

svensklärare se till alla de ämnesdidaktiska frågorna och inse att det aldrig finns en enda klass 

där en och samma bok fungerar lika väl för alla elever. Det fungerar inte heller, precis som 

Molloy (2008) beskriver, att tro att varje klass är samma klass. Det finns risker med att 

applicera samma metod på alla klasser. I Gunilla Molloys avhandling Läraren, litteraturen, 

eleven: en studie om läsning av skönlitteratur på högstadiet (2002) skriver hon: ”Med hjälp 

av de didaktiska frågorna kan läraren få stöd i att förklara innebörden av sina handlingar i 
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klassrummet.” (2002:39). Genom att svenskläraren har vetskap om hur elevernas motiv för att 

läsa skönlitteratur ser ut bör de på ett mer tydligt och konkret sätt kunna reflektera över de 

didaktiska frågorna, deras innebörd och betydelse för en klass.  

2.5 Svensklärares komplexa arbete 
Bengt Brodow & Kristina Rininsland har i Att arbeta med skönlitteratur i skolan: praktik och 

teori (2005) gjort en stor intervjuundersökning bland 26 svensklärare i grundskolan och 

gymnasieskolan om deras litteraturundervisning. De intervjuade lärarna påstår att de inte 

anser att problematiken sitter i att eleverna är motståndare till att läsa, utan påtalar att eleverna 

blivit mer medvetna om det värde som läsning av skönlitteratur kan ha och att de även kan 

tycka att läsning är roligt. Lärarna anser dock att ett litteraturmotstånd är tydligare urskiljbart i 

yrkesförberedande än i studieförberedande program. Att ha välförankrade och för eleverna 

förståeliga argument om varför litteratur och läsning är viktigt att tillägna sig bör bejakas av 

läraren då det kan råda en skepsis om detta bland eleverna. Ett av de argument som lärare kan 

ge eleverna är att hänvisa till livet utanför framtida karriär, exempelvis föräldraskap och 

föreningsliv (2005). 

   I Lotta Bergmans doktorsavhandling Gymnasieskolans svenskämnen. En studie av 

svenskundervisningen i fyra gymnasieklasser (2007) diskuteras svensklärares och elevers syn 

på svenskämnets olika delar, bland annat litteratur. Gun Malmgren har, 15 år tidigare, 

genomfört en liknande studie som hon presenterar i sin avhandling Gymnasiekulturer: lärare 

och elever om svenska och kultur (1992). Jag har valt att förhålla mig till Bergmans 

avhandling då denna ligger mer rätt i tiden för min undersökning. Vad som dock kan vara 

intressant att påpeka är att trots att Malmgrens studie genomfördes på 80-talet tycks den vara 

lika aktuell idag som Bergmans avhandling är. Slutsatsen vi kan dra av det är att det inte 

verkar ha hänt så mycket med lärares och elevers perspektiv på svenskämnet. Visserligen har 

nya läroplaner och kursplaner upprättats och reviderats, men det är till synes inte det som i 

första hand påverkar lärares och elevers förhållningssätt till svenskämnet. Bergman skriver att 

”lärare blir i större eller mindre grad bärare av ett ämnes traditioner.” (2007:34). Det kan 

alltså vara svårt att rubba på något som redan är väl inarbetat, som redan har en tradition, när 

exempelvis nya läroplaner och kursplaner tar form.  

   Bergman (2007) menar att det råder ambivalens bland lärare och elever beträffande 

innehållet i svenskämnet. Ambivalensen kan sägas bottna i de didaktiska frågorna. Det tycks 

bland lärarna i Bergmans undersökning råda en kluven hållning till hur tänkt 

undervisningsinnehåll ska förmedlas. Denna ambivalens kan få både positiva och negativa 
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konsekvenser. Positivt kan det leda till att lärarna tänker till kring undervisningsinnehållet och 

vad detta leder till för varje specifik elevgrupp. Negativt kan det leda till rådvillhet bland 

lärare för det innehåll och de undervisningsmetoder som de använder sig av. Undervisningen 

bör även kännas relevant för eleverna (2007:119).  

   Genomgående i samtliga klasser som Bergman undersöker verkar det vara så att eleverna 

förespråkar den språkliga färdighetsträningen framför kunskap om litteratur. De förstår inte 

till fullo syftet med att ha kunskaper i och om litteratur. Det råder således en ambivalens och 

otydlighet i motiven om varför detta är viktigt. Ett mycket talande citat i Bergmans 

avhandling kommer från en lärare som hon kallar Jenny: ”Vad ska dom läsa? Vilken nivå ska 

man lägga sig på? För några är ju duktiga och läser otroligt mycket och vissa har ju knappt 

öppnat en bok.” (2007:106). Lärarna har alltså ett komplext arbete med att undervisa i 

litteratur och detta visar även på den medvetenhet lärarna behöver ha om de didaktiska 

frågorna. Jenny berättar vidare om att lärarna på hennes skola strävar efter att arbeta mer 

specifikt beroende på vilket program de undervisar på och att ett urval av texter görs med 

hänsyn till detta. Till skillnad från Jenny väljer läraren Göran (som Bergman kallar honom) i 

möjligaste mån att likställa svenskundervisningen oavsett program, men tonar dock ner och 

förminskar innehållet för yrkesförberedande program. Göran berättar också om att de mål 

som litteraturundervisningen ska uppfylla skiljer sig mellan studieförberedande och 

yrkesförberedande program. I studieförberedande är kulturarvet viktigt, i yrkesförberedande 

är färdighetskunskaper mer framträdande (2007). 

   I Bergmans studie är det svårt att dra en knivskarp gräns mellan gymnasieprogrammen, 

däremot är det lättare att göra det mellan de två utbildningsinriktningarna, där yrkeseleverna 

tycks vara de som har störst motstånd till litteratur och läsning. Det finns elever som är 

positivt och negativt inställda till läsning av skönlitteratur i samtliga klasser, så generellt går 

det inte att säga att elever på yrkesförberedande program endast är negativa till och 

ointresserade av litteratur och läsning (och tvärtom för studieförberedande program). Det blir 

som en balansgång för läraren att kunna anpassa litteraturundervisningen till de heterogena 

klasser som finns i skolan.  

2.6 Motivation till skolarbete 
Henrik Jardbring & Lennart Wetterholm tar i deras studie Yrkeselevers motivation för 

skolarbetet: En fenomenografisk studie av gymnasieelevers uppfattningar (2008) upp sju 

motivationsfaktorer till skolarbetet som de funnit bland yrkeselever på gymnasiet. Dessa är: 

betyg, föräldrastöd, delaktighet, intresse, läraren, variation och yrkesfokus. De deltagande 
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eleverna i studien har en skev uppfattning om kärnämnenas betydelse för framtiden. 

Resultatet av studien visar att eleverna ofta nöjer sig med att enbart få ett godkänt betyg i 

kärnämnena. Fokus ligger på karaktärsämnena och en elev uttrycker sig såhär: ”Om jag skulle 

jobba på ett dagis, då kanske jag inte skulle ha lika stor nytta av svenska som av vilket 

karaktärsämne som helst” (2008:69). Det verkar alltså vara så att eleverna utgår ifrån att det är 

karaktärsämnena som är de viktigaste eftersom det är där som yrkesfokus ligger. Jardbrings & 

Wetterholms resultat pekar även på att läraren är en viktig motivationsfaktor för eleverna. 

Eleverna menar att en bra lärare, som lyckas stimulera dem, positivt kan bidra till en 

förändring i deras inställning till aktuellt undervisningsämne. Att få stöd och motivation 

hemifrån är mycket viktigt för eleverna. En elev säger: ”[…] om man bara hade fått sitta och 

kämpa och inte fått nåt hemifrån hade det nog varit väldigt tufft” (2008:66). Eleverna menar 

att det måste finnas ett intresse hos dem för det som lärs ut, men även om intresset för ett 

ämne från början är lågt kan det bli roligt när de fått fördjupa sig inom ämnet. Att det finns 

balans mellan lärare och elever vad gäller planering av undervisningsinnehållet är en annan 

faktor som kan leda till förhöjd motivation och stimulans bland eleverna. Eleverna anser att 

det är lättare att få denna delaktighet i karaktärsämnen än kärnämnen (2008). 

   Håkan Jenner skriver i Motivation och motivationsarbete: i skola och behandling: 

 
Det finns en tanke om målsträvan […] hos individen; handlandet är riktat mot något. Det kan 

röra sig om yttre mål och belöningar: höga betyg, pengar, ”status”, andra människors 

uppskattning. Eller inre: glädje, stolthet, känsla av självförverkligande. Målen är sällan 

renodlade, men forskare anser sig ändå ha kunnat visa att yttre resp. inre mål påverkar beteendet 

på olika sätt. […]. Om tyngdpunkten ligger på yttre mål – om det t.ex. bara är betyg som räknas 

– så blir individen i sitt ”pluggande” framför allt inriktad på att skaffa sig sådana kunskaper som 

premieras i form av höga betyg. Inre mål – som t.ex. att stilla sin bildningstörst, att få aha-

upplevelser och intellektuell tillfredsställelse – kommer i skymundan. (2004:42). 

 
Detta citat visar att begreppet motivation är komplext då det finns flera faktorer som kan göra 

att en människa (läs elev) känner sig motiverad till en viss handling. Motivationsfaktorerna 

kan vara av yttre eller inre karaktär. Exempelvis kan läsning av skönlitteratur för vissa 

innebära status (yttre), medan det för andra innebär självförverkligande (inre).  

3 Metod 
Denna del behandlar hur jag gått till väga för materialinsamling till min undersökning, samt 

de metoder som använts. I studier, vare sig de är kvantitativa eller kvalitativa, är reliabilitet 
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(pålitlighet) och validitet (giltighet) väsentligt, skriver Christer Stensmo i Vetenskapsteori och 

metod för lärare – en introduktion (2002). Då min studie endast är ett småskaligt 

forskningsprojekt vill jag nämna att jag är medveten om att en generalisering är svår att göra 

på det material jag arbetat med. Resultatet av min studie har dock stöd i den forskning jag 

belyst i avsnitt 2, vilket ger min studie reliabilitet och validitet.  

3.1 Elevenkäter 
Elevenkäterna utgör material från sex avgångsklasser (tre studieförberedande och tre 

yrkesförberedande). Anledningen till att jag valt att undersöka både studie- och 

yrkesförberedande program är för att få ett bredare resultat. Då jag inte vill att fokus ska 

hamna på vilka specifika gymnasieprogram som finns representerade i studien avstår jag från 

att presentera dessa. Två av de studieförberedande klasserna har gemensamma 

svensklektioner, med samma svensklärare, och behandlas därför som en gemensam klass. 

Detsamma gäller för två av de yrkesförberedande klasserna. Det är alltså fyra klasser, två i 

varje inriktning, som här kommer avhandlas. Klasserna kommer hädanefter att kallas för S1, 

S2, Y1 och Y2. S står för studieförberedande, Y för yrkesförberedande och siffran för den 

klass det gäller. Kodningen av klasserna är inspirerad från en liknande avidentifiering i 

Jardbrings & Wetterholms studie (2008). S1 och S2 har olika svensklärare, medan Y1 och Y2 

har samma. Totalt tre svensklärare.  

   Elevenkäterna genomfördes 2013-02-13 och 2013-02-15. Vid första tillfället var jag själv 

närvarande och delade ut enkäten. Vid det andra tillfället genomförde en svensklärare 

undersökningen åt mig. Det föreligger en risk med att själv inte närvara vid utdelning av 

enkäter eftersom bortfallet då kan bli högre än när man själv närvarar (Stensmo 2002), men då 

jag har fullt förtroende för vederbörande lärare såg jag inga hinder med detta.   

   Elevenkäterna behandlas med en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod. En 

kvantitativ metod mäter, medan en kvalitativ beskriver, skriver Philip Hwang & Björn 

Nilsson i Utvecklingspsykologi (2011). Det kan vara givande att kombinera dessa metoder då 

ett fokus kan hamna på respektive metods fördelar istället för nackdelar (2011). Att 

kvantifiera insamlad data menas med att ange det i siffror, skriver Rolf Ejvegård i 

Vetenskaplig metod (2009). Ejvegård behandlar två typer av kvantitativ data: hårddata och 

mjukdata. Jag använder mig av båda typer vid sammanställning av resultatet. Hårddata och 

mjukdata skiljer sig åt på så sätt att hårddata betyder att insamlat material kan utgöra statistik, 

medan mjukdata inte kan visas i siffor (2009). I mitt fall handlar mjukdatan om 

respondenternas förklaringar till sina svar på två av enkätfrågorna. Jag använder mig således 
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av både bundna och öppna frågor. Mjukdatan blir så att säga en kvalitativ del i den annars 

kvantitativa metoden.   

3.2 Lärarintervjuer    
Lärarintervjuerna genomfördes 2013-02-27 och 2013-03-04, och har föregåtts av 

elevenkäterna och dess resultat. För att kunna få ut det mesta möjliga av lärarintervjuerna har 

frågor (se bilaga 3) utifrån elevenkätsresultatet utformats. Hänsyn har också tagits till min 

andra problemformuleringsfråga (hur svenskläraren motiverar eleverna till läsning av 

skönlitteratur). De två intervjuade svensklärarna hade inte vetskap om resultatet på 

elevenkäterna då intervjun genomfördes, men har däremot fått ta del av enkäten för att få ett 

grepp om vilka frågor som eventuellt skulle komma att ställas vid intervjun. Tanken med 

lärarintervjuerna är att få en fördjupad förståelse för varför eleverna svarat som de gjort på 

elevenkäten. Intervjuerna blev, med intervjupersonernas samtycke, inspelade och 

transkription och avidentifiering gjordes direkt efter genomförd intervju. Då jag inte har 

genomfört en intervju med svenskläraren för S2 kommer jag inte kunna jämföra elevernas 

svar med lärarens, men detta innebär inte att jag inte kommer att beakta deras resultat också i 

kommande diskussion. 
   Lärarintervjuerna utgår från en kvalitativ metod och är fenomenologiskt inspirerade. ”Den 

fenomenologiska intervjun ger svar på hur ting och händelser i omvärlden framträder i just 

den intervjuades medvetande.” (Stensmo 2002:121). Jag vill alltså få tillgång till 

svensklärarnas tankar för att kunna jämföra detta med resultatet på elevenkäterna.  

   Intervjufrågorna var förberedda, men öppna i den bemärkelsen att jag som intervjuare hade 

möjlighet att ställa följdfrågor på lärarens svar på frågorna. 

   Jag har valt att genomföra intervjuerna med lärarna var för sig för att deras svar och tankar 

inte skulle kunna påverka varandras och för att någon lärare inte skulle hamna i skymundan 

för den andre. Sammanställningen av lärarintervjuerna har skett lärare för lärare och sedan har 

jag kopplat resultatet av dessa till elevenkätsresultatet.  

   Ejvegård (2009) rekommenderar att de intervjuade personerna får ta del av den 

transkriberade intervjun för att missförstånd som kan ha uppstått vid utskrift av intervjun ska 

kunna redas ut eller om den intervjuade önskar ändra något i materialet. Detta har jag tagit 

hänsyn till genom att skicka en sammanfattning av intervjuerna till respektive lärare.   
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3.3 Metodkritik 
Vad jag tidigt upptäckte i arbetsprocessen med uppsatsen var att lärarintervjuerna kan bli 

känsliga att genomföra om lärarna skulle uppfatta det som kritik gentemot deras arbete med 

litteratur i undervisningen. Men efter att för svensklärarna ha förklarat syftet med uppsatsen 

och intervjun och frågat om de ville ställa upp för en intervju blev det etiskt försvarbart. Att 

jag är bekant med svensklärarna sedan tidigare kan vara både positivt och negativt. Positivt 

för att det kan främja en avspänd intervju, och negativt för att objektiviteten kan vara ett 

problem om intervjupersonen börjar svara som hen tror att jag vill att hen ska svara. 

”Intervjun påverkas lätt av förväntningar, formuleringar och förutfattade meningar” (Hwang 

& Nilsson 2011:83). Jag upplevde det dock som naturligt att intervjua svensklärarna och jag 

anser inte att jag skulle ha påverkat deras svar. Jag har intagit en så objektiv ställning som 

möjligt.  

   Konstruktionen av frågorna i elevenkäten har i efterhand varit problematisk i specifikt två 

avseenden. För det första var jag inte tillräckligt konsekvent när jag endast använde orden 

skönlitteratur och böcker, utan att vidare definiera dem. För många elever tolkas troligen 

dessa ord i dess traditionella betydelse (text på papper, en bok att hålla i händerna). Läsning 

av skönlitteratur kan dock även innebära ett digitalt läsande, vilket jag inte framhöll i 

elevenkäten. För det andra har jag använt mig av flervalsfrågor där eleverna endast har tillåtits 

markera ett svarsalternativ. I några fall har dock eleverna kryssat i flera alternativ, vilket gjort 

min tolkning problematisk. Stensmo (2002) diskuterar att problematiken med flervalsfrågor är 

att eleverna kanske inte svarar helt sanningsenligt då de enbart har fått välja ett 

svarsalternativ. Detta är ett rimligt antagande som jag beaktat, men jag sätter samtidigt min 

tilltro till att de deltagande eleverna har svarat sanningsenligt.  

   Skolfaktorerna (skolan, klassen, läraren, undervisningen) är på ett eller annat sätt 

föränderliga. Elever går sannolikt inte på samma skola hela livet, inte heller i samma klass 

eller undervisas av samma lärare år ut och år in. Detta kan bli ett problem när man undersöker 

vad som påverkar elevers läsning och inställning till läsning, då man ofta i forskning ställer 

frågor som besvarar elevernas nuvarande skolsituation. Den uppfattning och kunskap en elev 

idag har behöver inte ha grundats nu utan tidigare. Speciellt troligt är detta för äldre elever, 

och det är inte säkert att dagens undervisning föranlett en positiv eller negativ förändring av 

detta. Det är således svårt att analysera kring skolfaktorernas påverkan på eleverna då man 

rent tekniskt skulle behöva uppgifter om elevernas hela skolgång (Fredriksson & Taube 

2012). För att beakta detta har jag elevenkätsfrågor som behandlar hur elevernas inställning 

till litteratur förändrats under gymnasietiden och vad denna eventuella förändring beror på. 
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Dessa frågor ger visserligen bara en väldigt liten del av det som troligen påverkat elevernas 

läsning, men i detta småskaliga forskningsprojekt anser jag mig inte ha kunnat göra mera. 

3.4 Forskningsetiska principer 
Jag förhåller mig i min studie till de forskningsetiska principerna inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning utvecklade av Vetenskapsrådet (2002). De fyra huvudkraven 

för forskning är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, 

nyttjandekravet.  

4 Resultat och analys 
Jag kommer här att redogöra för och analysera resultatet av elevenkäterna och 

lärarintervjuerna.  

4.1 Resultat av elevenkäter 
För att förtydliga elevenkätsresultatet har jag till de flesta frågorna sammanställt diagram (se 

bilaga 2). Jag rekommenderar att dessa diagram används som komplement för fördjupad 

förståelse till läsningen av elevenkätsresultatet. Diagrammen i sig själva säger ingenting, men 

blir tillsammans med text betydelsefulla (Ejvegård 2009:38). I resultatanalysen har jag 

medtagit fyra tabeller och ett diagram för att det, enligt mig, underlättar läsningen av 

resultatet. 

   Jag har delat in resultatanalysen av elevenkäten i fem kategorier. Att tänka på är att trots 

kategoriseringen kan inte frågorna helt skiljas från varandra, då en helhet måste ses för att 

komma fram till ett slutresultat. Kategorierna har utformats med tanke på uppsatsens 

problemformuleringar. Jag kommer att redogöra för samtliga frågor och lyfter fram de resultat 

som jag anser är mest väsentliga och intressanta för syftet med min uppsats. En betoning 

kommer alltså att ligga på vissa aspekter av resultatet. I de enkätfrågor där eleverna fått 

möjlighet att förklara och utveckla sitt svar har ett representativt kommentarurval fått göras. 

Tilläggas kan att elevernas kommentarer på dessa frågor har varit till stor hjälp i 

tolkningsarbetet och genomsyrar svaren på samtliga elevenkätsfrågor. Mitt mål är att ge en så 

rättvisande bild som möjligt av elevenkätsresultatet. 

   Alla elevenkätsfrågor har inte varit lika enkla att tolka, vilket jag kommer att beskriva 

samtidigt som själva resultatanalysen. Jag anser mig själv ha varit tydlig när jag i 

försättsbladet och efter varje fråga (där detta krävdes) angett att eleverna endast fick välja ett 

svarsalternativ även om flera alternativ stämde in på dem. Några av respondenterna har trots 
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detta angett flera svarsalternativ. Det kan också vara så att respondenterna lagt till ett eget 

svarsalternativ utöver de redan givna eller att frågan inte alls blivit besvarad. I diagrammen 

(bilaga 2) har jag placerat dessa svarstyper under rubriken bortfall. Vid uträkning av hur 

många av de tillfrågade eleverna som svarat ett alternativ på en viss fråga har jag räknat på 

samtliga elever i klassen (inkluderat bortfallet), detta för att jag anser att det ger den mest 

rättvisa bilden av resultatet. Jag vill alltså visa på att ett bortfall existerar i flertalet frågor och 

att jag tar hänsyn till det. Om bortfallet i en fråga liknar eller inte nämnvärt påverkar resultatet 

väljer jag att bortse från dessa. I annat fall kommenterar jag kort det som bortfallet står för i 

en viss fråga. Om undersökningen gjorts genom en enkät på Internet är det möjligt att 

bortfallet hade kunnat undvikas, men dessvärre är mina kunskaper inom detta område 

begränsade vilket föranledde mitt val av att skriva ut elevenkäterna på papper istället.  

4.1.1 Utfall                                                                                  
Som tidigare nämnts (se 3.1) kommer klasserna att kallas för S1, S2, Y1 och Y2. 
   Undersökningen gjordes på totalt 65 elever varav 37 går ett studieförberedande program och 

28 ett yrkesförberedande program. Bortfallet motsvarar 22 elever, vilket är cirka 25 % av det 

totala antalet elever i klasserna (87 st). Det är givetvis ett olyckligt bortfall, men glädjande är 

dock det faktum att alla närvarande elever deltog i undersökningen. Jag ämnar inte lägga 

något genusperspektiv på min undersökning, utan det är enbart av statistiskt intresse jag 

medtagit hur många tjejer respektive killar som deltagit i undersökningen. Jag är medveten 

om att resultatet kan ha påverkats av könsfördelningen, då det från tidigare forskning är känt 

att killar inte är lika benägna till läsning som tjejer (se t.ex. Gunilla Molloys bok När pojkar 

läser och skriver, 2007). Elevfördelningen av deltagarna i de fyra klasserna ser ut såhär:  

Tabell 1. Könsfördelning. 
   Fråga 2 S1 S2 Y1 Y2 

Tjejer 16 12 10 8 
Killar 5 4 6 4 
Totalt 21 16 16 12 

4.1.2 Byte av svensklärare 
Eftersom min undersökning söker ta reda på motivationsfaktorer till elevers läsning anser jag 

det vara relevant att fråga eleverna om de någon gång under gymnasietiden bytt svensklärare. 

Jag väljer att behandla denna fråga redan nu, även om den i enkäten utgör fråga 12 + 

underfråga till den, därför att det är väsentligt att vid läsning av resterande resultatanalys ha 
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vetskap om klassernas svensklärarbyten. Jag har även fått uppgift om lärarbyte från klassernas 

nuvarande undervisande svensklärare. 

   Samtliga elever i S2 och Y1 har haft ett lärarbyte under gymnasietiden. I S2 anser 44 % av 

eleverna att svensklärarbytet påverkat deras inställning till litteratur i positiv riktning och lika 

många anser att det inte har haft någon påverkan alls. I Y1 är det endast en elev som anger att 

lärarbytet haft en positiv inverkan, medan 50 % anser att det har varit negativt. 37,5 % i Y1 

tycker inte att de påverkats av lärarbytet. En elev i Y1 har, efter sitt svar om att lärarbytet 

påverkat inställningen negativt, lagt till: ”Alla lärare lär ut olika.” Denna kommentar är 

mycket insiktsfullt gjord och visar på den betydelse lärare i allmänhet har för elever.             

Några av eleverna i S1 och Y2 har uppgett att de haft svensklärarbyte under gymnasietiden, 

vad detta beror på kan jag bara spekulera i, då deras respektive svensklärare uppgett att de 

inte har haft något svensklärarbyte.  

4.1.3 Elevernas intresse för läsning av skönlitteratur 
För att allmänt ta reda på om eleverna läser/inte läser skönlitteratur samt vilken som är den 

främsta anledningen till detta, ställde jag enkätfråga 3 (Brukar du läsa skönlitteratur?) och 

enkätfråga 4 (Vilken är den främsta anledningen till att du läser/inte läser böcker?).  

   I samtliga klasser där undersökningen är gjord finns det elever som anger att de läser 

kontinuerligt eller ibland. I S1 läser majoriteten kontinuerligt, hela 52 % gör detta. Läser 

ibland gör 23 % och lika många anger att de inte läser. I S2 är det ingen som har angett att de 

inte läser. 37,5 % läser kontinuerligt och 62,5 % läser ibland. I Y1 läser ingen kontinuerligt, 

men 50 % läser ibland, och den andra hälften läser aldrig. I Y2 läser 25 % kontinuerligt, 33 % 

ibland och 42 % aldrig. Här kan konstateras att de studieförberedande eleverna tycks läsa 

något mer än de yrkesförberedande eleverna.  

   I fråga 4 har eleverna fått välja mellan en rad olika alternativ: avslappnande, 

allmänbildande, underhållande, för att kunna identifiera mig med karaktärer i böckerna, 

tidskrävande, tråkigt, utbildningen kräver det och annat. Den främsta anledningen till att 

eleverna läser är för underhållning. Allra tydligast är detta hos S1 där 48 % angett att de läser 

för underhållningsvärdet. Även hos S2 står det klart att läsning främst sker för underhållning 

(37,5 %). I de yrkesförberedande klasserna är det 19 % i Y1 och 25 % i Y2 som läser för att 

det är underhållande. Att läsning är tråkigt och tidskrävande har markerats av de elever som 

inte läser, men även av några som angett att de läser ibland. Fördelningen ser ut såhär: 19 % i 

S1, 6 % i S2, 31 % i Y1 och 16 % i Y2. Resterande alternativ är ganska jämt fördelade mellan 
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eleverna i klasserna. Intressant är dock att det endast är två elever i S2 och en i Y1 som anger 

att de läser för allmänbildning.     

   Vad gäller bortfallet i fråga 4 måste jag framföra kritik till min frågekonstruktion. De flesta 

som angett mer än ett alternativ har troligen förstått frågan som att de ska markera alternativ 

till både varför de läser och varför de inte läser. Detta var inte tanken eftersom jag ville att de 

skulle utgå ifrån det de svarat på fråga 3 (om de läser eller inte) för att sedan besvara fråga 4. 

En elev i klass Y1 som markerade två alternativ var dock väldigt tydlig med att förklara sina 

markeringar genom att efter svarsalternativet beskriva att läsningen hemma sker för 

avslappning, medan det i skolan är för att utbildningen kräver det. Jag har trots detta fått räkna 

eleven till skaran bortfall, men ansåg att jag ville kommentera det. Eleverna kan alltså ha 

olika skäl till sin läsning beroende på var den sker. 

4.1.4 Eleverna om deras motivationsfaktorer för läsning 
De motivationsfaktorer som påverkar elevernas läsning är flera stycken och jag kommer här 

redogöra för de faktorer som eleverna främst anser påverkar och motiverar dem till ett positivt 

eller negativt förhållningssätt till läsning av skönlitteratur. 

   De studieförberedande klasserna, 33 % i S1 och 37,5 % i S2, har angett att familjen är en 

viktig motivationsfaktor för läsning av skönlitteratur. Påpekas måste att S1 har lika många 

anhängare av läraren som viktigaste motivationsfaktor som de har av familjen, medan endast 

12,5 % i S2 anger läraren som den främsta motivationsfaktorn till skönlitterärt läsande. För 

yrkeseleverna råder det inget tvivel om att läraren är viktig för läsmotivationen. 50 % av 

eleverna i Y1 och hela 58 % av Y2 anger detta. Familjen har inte samma starka ställning hos 

de yrkesförberedande eleverna som bland de studieförberedande – och tvärtom vad gäller 

läraren. 

   Eleverna har uteslutande, förutom en elev i S2 och en elev i Y1, angett att de inte har koll på 

vad som står i kursplanen om litteratur. Att komma ihåg här är att eleverna mycket väl kan ha 

fått en genomgång av kursplanens innehåll, men om det fastnat i deras minnen är en annan 

sak. Samtidigt har flertalet elever angett att deras svensklärare motiverar dem till läsning 

genom ”Det står i kursplanen”. Att eleverna angett detta kan vara för att deras svensklärare 

bokstavligen har sagt så, men det kan också vara för att eleverna är medvetna om att 

kursplanens mål måste uppnås för ett godkänt betyg och därför anger att svenskläraren, direkt 

eller indirekt, motiverar dem på detta vis. Flera elever i varje klass har också angett att 

svenskläraren motiverar dem till läsning för läsutveckling, det vill säga att kunna tillägna sig 

och utveckla det svenska språket genom litteraturen. I procenttal ser fördelningen ut såhär:                       
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Tabell 2. Hur har Din svensklärare motiverat Dig till läsning? 
 FRÅGA 8 S1  S2 Y1 Y2 

"Det står i kursplanen"  52 % 25 % 69 % 42 % 
För läsutveckling 38 % 50 % 25 % 50 % 

                                                                                                                                         
Intressant att uppmärksamma här är att det tycks finnas en oenighet i samtliga klasser om hur 

deras svensklärare motiverar dem till läsning. De uppfattar alltså svensklärarens motiv olika. 

Även i denna fråga är det få elever som markerat allmänbildning som svar på hur läraren 

motiverar dem till läsning. 

Apropå kursplanens ställning här kan det vara intressant att beakta att majoriteten av eleverna 

inte anser att litteraturundervisningen varit anpassad för deras utbildningsinriktning, 67 % i 

S1, 50 % i S2, 87,5 % i Y1 och 83 % i Y2. Eleverna kommenterade det såhär:  

 
Elev i S1: ”Tror inte att det så anpassade för mitt framtida yrke som civilingenjör”.  

Elev i S1: ”Oavsett utbildning är nästan all skönlitteratur väsentlig.” 

Elev i S2: ”Den har varit bred, vilket passar ett allmänbildande program.” 

Elev i S2: ”I vissa fall ja” 

Elev i Y1: ”Nej, vi läser saker i onödan.” 

Elev i Y1: ”Vi läser & pratar bara om gamla sagor. Känner inte att det lär mig så mycket om 

mitt framtida yrke. Tycker det är viktigare att veta hur man skriver & pratar rätt svenska, 

eftersom man har mer användning av det i framtiden.” 

Elev i Y2: ”Visserligen är litteraturen i karaktärsämnena anpassad till oss såklart men inom 

svenska; nej.” 

Elev i Y2: ”Kommer inte ha behov av att ha läst litteratur på mitt framtida jobb.” 

 
Av kommentarerna att döma skulle elevernas utbildning troligen ha kunnat vara mer anpassad 

efter deras inriktning. Jag kan förstå att det möjligen är svårt för svenskläraren att kunna 

anpassa litteraturen för en hel klass (med elever som har olika framtidsdrömmar och avsikter 

med den kunskap de förvärvar i skolan), men jag menar att man då får utgå från det 

gymnasieprogram eleverna studerar vid. Det bör alltså inte vara en omöjlighet att göra ett 

skönlitterärt urval som är anpassat för en viss utbildningsinriktning. Med det inte sagt att 

litteraturens kanon, med klassiker som Shakespeares Hamlet och Voltaires Candide, inte ska 

behandlas. Den mest iögonfallande kommentaren anser jag är den från eleven i Y1 som inte 

verkar ha förstått kopplingen mellan litteratur och språk. Det är möjligen så att en anpassad 

litteraturundervisning skulle gagna yrkesinriktningen mer än studieinriktningen, då eleverna 



 
 

 16 

utbildas för att direkt efter gymnasiet kunna träda in i arbetslivet. Detta visar sig också i 

kommentarerna då eleverna på de studieförberedande programmen har en något mer positiv 

bild av den skönlitteratur som läses på gymnasiet. 

 
4.1.5 Elevernas inställning till litteratur och läsning under gymnasietiden                

Eftersom jag valde att genomföra undersökningen bland avgångselever blev det intressant att 

titta på om och i sådana fall hur och varför elevernas inställning till läsning förändrats under 

gymnasietiden.  

För att kunna ge en så rättvis bild som möjligt av resultatet på fråga 9, som handlar om 

elevernas förändrade inställning till litteratur, har jag räknat på medelvärdet i samtliga klasser 

i varje årskurs. 

 
Figur 1. Hur har Din inställning till litteratur förändrats från högstadiet fram tills idag?                
Den lodräta axeln anger graderingen (1-5) om hur elevernas inställning till litteratur förändrats. 

Det är ingen större skillnad i resultatet varken mellan klasserna eller årskurserna. De elever 

som i frågan ringat in alternativ 3 hela vägen (oförändrad/neutral inställning) har bidragit till 

ett utjämnat medelvärde. Jag måste alltså återigen rikta kritik mot min frågekonstruktion. Jag 

borde ha haft ett alternativ till vid sidan av de andra som de elever vars inställning inte 

förändrats kunde markera. Till denna fråga fick eleverna möjlighet att utveckla sitt svar och 

några av kommentarerna följer här: 

Elev i S1: ”Jag har alltid tyckt om att läsa, men jag får mindre och mindre tid över till att göra 

det.” 

Elev i S1: ”Har alltid gillat att läsa, men nu på senare tid har jag börjat uppskatta skönlitterärt 

ännu mer än innan då det är skönt att läsa annat än kurslitteraturen.” 

Elev i S1: ”Eftersom vi vanligtvis inte får välja böcker själva är läsningen inte alls rolig. Bara 

när vi får välja själva! Det finns dessutom nästan aldrig tid.” 

Elev i S1: Jag har alltid gillat att läsa, vad & hur vi läser i skolan påverkar inte min 

inställning.” 
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Elev i S2: ”Jag hinner inte läsa så mkt. Har en massa annat i skolan som man ska göra. Jag 

läser det jag vill när jag har tid.” 

Elev i S2: ”Man har läst mera fritt och själva fått bestämma vad man vill läsa.” 

Elev i S2: ”Blivit mer intresserad och funnit bra böcker. Hade en dipp i 2:an.” 

Elev i S2: ”I 1:an och 2:an läste man mest för att man var tvungen. Nu i 3:an har jag insett att 

läsningen är ett sätt att slappna av och stänga ute skolan.” 

Elev i Y1: ”Det är fortfarande otroligt tråkigt.” 

Elev i Y1: ”Man blir mindre motiverad för litteratur prioriteras inte lika mycket när viktigare 

saker dyker upp.” 

Elev i Y1: ”Jag har börjat läsa mer av det jag vill och inte bara det jag var tvungen.” 

Elev i Y1: ”Jag har lärt mer än högstadiet och fått bättre förståelse om läsning.” 

Elev i Y2: ”Jag fick upp ögonen för läsning. Det var en bok som var väldigt bra.” 

Elev i Y2: ”Får ingen motivation från mina lärare.” 

Elev i Y2: ”Vi läser bara tråkiga saker, vilket gör att man tappar suget på att läsa över huvud 

taget.”  

 
Klass S1 är mycket jämn i sin inställning till litteratur i samtliga årskurser. En ytterst 

marginell förändring har skett mot det positiva hållet. Elevernas kommentarer visar att de för 

det mesta tycker om att läsa, men att tidsbristen och att de oftast inte får välja litteratur själva 

möjligen ”bromsar upp” en positiv inställning till litteratur. Den sista kommentaren visar att 

inställningen till litteratur och läsning inte behöver bero på någon skolfaktor, vilket kan 

förklaras av att familjen är en viktig motivationsfaktor för läsning för eleverna i S1.  

   Klass S2 är den klass som står för den mest ökande positiva inställningen till litteratur och 

läsning, vilket möjligen kan bero på det svensklärarbyte de har haft, men även här är 

tidsbristen ett faktum.  

   Klass Y1 har fått en knappt påtaglig inställningsförändring mot det negativa hållet, vilket 

kan bero på lärarbytet de har haft. Som kommentarerna visar på tycks eleverna ha en varierad 

inställning till skönlitteratur. Annat prioriteras framför läsning.  

   Klass Y2 förändrade sin inställning åt det negativa hållet från årskurs 1 till årskurs 2. 

Inställningen har sedan stannat kvar på samma nivå. Även här, liksom i Y1, råder en variation 

i läsintresset och inställningen till det.  

   Av samtliga klassers kommentarer kan sägas att trots att en inställningsförändring mot 

antingen det positiva eller negativa hållet skett, finns det också elever i klasserna som fått en 
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motsatt inställning till litteratur och läsning än vad diagrammet visar. Detta har jag tydliggjort 

genom elevkommentarerna.  

   För att gå vidare i resultatanalysen med fråga 10 & 11 (vad eleverna som fått en mer 

positiv/negativ inställning till litteratur anser det beror på) vill jag först börja med att förklara 

att det råder ett ganska stort bortfall på dessa frågor då jag troligen inte var tillräckligt 

konsekvent när jag endast ville att de skulle svara om deras inställning till litteratur faktiskt 

förändrats i antingen positiv eller negativ riktning (vilket eleverna svarat på i fråga 9). Jag 

hade alltså ingen fråga i enkäten som behandlade vad de elever vars inställning inte förändrats 

beror på. Elevernas kommentarer på fråga 9 bör därför hållas aktuella vid läsning av resultatet 

på fråga 10 & 11, då dessa kan ses som ett komplement för bortfallet på dessa frågor.  

 
Tabell 3. Vad anser eleverna att deras förändrade inställning till litteratur och läsning beror på? 

     RESPONDENTER S1 S2 Y1 Y2 
Antal svar fråga 10 (positiv till skönlitteratur) 8 8 6 2 
Antal svar fråga 11 (negativ till skönlitteratur) 6 2 8 5 
Bortfall 7 6 2 5 

     POSITIV INSTÄLLNING (Fråga 10) S1 S2 Y1 Y2 
Lärarens undervisningsstil/motiv för läsning 1 4 3   
Framtida yrkesval kräver det 1   1   
Umgängeskretsen (familj & vänner) läser och rekommenderar det 3 3 1 2 
Annat 3 1 1   

     NEGATIV INSTÄLLNING (Fråga 11) S1 S2 Y1 Y2 
Lärarens undervisningsstil/motiv för läsning 2   5 3 
Onödigt för framtida yrke 1   2 1 
Ingen i min umgängeskrets (familj & vänner) läser         
Annat 3 2 1 1 
 
Det som främst har påverkat eleverna till en mer positiv inställning till litteratur är lärarens 

undervisningsstil/motiv för läsning och att umgängeskretsen läser och rekommenderar det. Av 

eleverna, främst yrkeselever, som fått en mer negativ inställning till litteratur är det tydligt så 

att lärarens undervisningsstil/motiv för läsning har betydelse för elevernas inställning till det. 

En elev i S2 sticker ut ur mängden med sin förklaring på svarsalternativet annat i fråga 10:     

”’Mode’/trend”. Läsning av skönlitteratur kan alltså vara en statusfaktor.   

   Att yrkeseleverna anger att deras svensklärares undervisningsstil/motiv för läsning har 

förändrat deras inställning i negativ riktning står lite stick i stäv med att de främst anser att 
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läraren är en viktig faktor för deras läsning. Detta borde rimligen innebära att svenskläraren 

inte är en betydande motivationsfaktor till läsning. Jag skulle istället vilja säga att läraren då 

blir viktig på ett annat sätt vad gäller läsning. Eleverna läser möjligen för ett godkänt betyg, 

för att utbildningen och svenskläraren kräver det av eleverna. Intressant är då att eleverna inte 

har, på fråga 4, angett att de läser för att utbildningen kräver det. Detta innebär att det verkar 

vara något annat som ligger bakom att eleverna svarar läraren som motivationsfaktor. Å andra 

sidan måste jag framhålla att jag på fråga 3 frågade eleverna varför de främst läser/inte läser. 

Eleverna läser troligen för att utbildningen kräver det, men ser detta som tråkigt och 

tidskrävande.  

   Vad gäller de studieförberedande programmen stämmer deras svar här mer överens med de 

andra enkätfrågorna. Både S1 och S2 har fått en något mer positiv hållning till litteratur.  

Elevernas vetskap om litteraturens plats i svenskämnet idag jämfört med när de började 

gymnasiet är skiftande (fråga 13). I de studieförberedande klasserna anser majoriteten ha 

bättre insikt om detta, 57 % i S1 och 62,5 % i S2. Majoriteten av yrkeseleverna, 56 % i Y1 

och 58 % i Y2, anser sig däremot inte ha vetskap om detta trots tre år i gymnasieskolan.  

   Elevernas svar på fråga 14, om de läser mer, mindre eller oförändrat jämfört med tidigare, 

ser resultatet ut såhär:  

Tabell 4. Elevernas läsning idag 
   FRÅGA 14 S1 S2 Y1 Y2 

Mer 15 % 19 % 25 % 8 % 
Mindre 42,50 % 31 % 31 % 25 % 
Oförändrat 42,50 % 50 % 44 % 67 % 

 
Med tanke på elevernas tidigare svar och kommentarer kan den minskande läsningen bero på 

tidsbrist. Eleverna som angett att deras läsning är oförändrad har i flera fall alltid tyckt om att 

läsa och ser läsning av skönlitteratur som avkoppling från det verkliga livet. De som läser mer 

idag än tidigare kan kopplas till de elever som funnit bra böcker och insett att läsning av 

skönlitteratur kan vara som en verklighetsflykt. 

4.2 Presentation av lärarintervjuer och jämförelse med elevenkäterna 
Jag kommer här att presentera materialet från de två svensklärarintervjuerna. Intervjufrågorna 

finns att ta del av i bilaga 3. Jag kommer sedan att jämföra resultatet av lärarintervjuerna med 

elevenkäterna. Jämförelsen kommer att grunda sig på min andra och tredje 

problemformuleringsfråga, nämligen hur svenskläraren motiverar sina elever till läsning av 

skönlitteratur och hur eleverna uppfattar dessa motiv. 
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4.2.1 Svensklärare i S1 
Svenskläraren för S1 berättar att hon tycker eleverna bör läsa så mycket som möjligt, men att 

det är mycket som ska rymmas innanför kurserna i svenska. Hon berättar om att de tidigare 

hade ett mål att eleverna skulle läsa fyra skönlitterära böcker per kurs (A och B-kurs). ”Men 

det har inte visat sig vara fullt genomförbart”. Förutom att det är mycket som ska rymmas, så 

måste anpassning göras utifrån elevgruppen. Svenskläraren uppfattar att eleverna i S1 tycker 

om att läsa och att läsintresset är relativt högt. Hon berättar att hon använder sig av många 

utdrag ur böcker och på så sätt bemöta eleverna som ofta efterfrågar valmöjligheter till den 

litteratur som ryms i kursplanen.  

   Hon har undervisat i både studie- och yrkesförberedande program och upplever att det finns 

en skillnad i läsintresset på så sätt att yrkeseleverna kanske är mer obenägna att läsa. Hon 

påtalar även att eleverna i en yrkesförberedande klass generellt är mer ärliga och öppna med 

att tala om vad de tycker om läsning. Eleverna i S1 är medvetna om att det de läser ingår i 

svensklärarens betygsunderlag och att de bryr sig mer om det. Hon brukar gå igenom 

kursplanen med eleverna, oftast i samband med introduktion av nytt arbetsområde (till 

exempel litteratur) och i början av en ny kurs. Hon berättar att hon brukar anpassa 

litteraturundervisningen efter utbildningsinriktning och att det brukar fungera. Vad gäller 

motiven som hon ger eleverna för läsning så försöker hon vara personlig och säga vad hon 

tycker och tänker om en bok. Ibland tar hon även hjälp av biblioteket och bibliotekarien, 

vilket hon anser varit givande. Hon menar vidare att det är viktigt att få igång en dialog med 

eleverna, eller åtminstone uppnå en reaktion. Hon säger att eleverna lyssnar på hennes åsikter 

om en bok, trots att de kanske helst vill välja själva. Det som svenskläraren för S1 anser att 

eleverna ska ha med sig från litteraturundervisningen är att de ska kunna känna igen sig i det 

de läser och att det i sin tur kan leda till personlig utveckling. ”Då är det viktigt att man har 

många olika typer av böcker ju. Men det är svårt det där. […]. Alla ska hitta sitt.” Två andra 

motiv hon ger eleverna är att de ska tillägna sig ett språk och för att få bildning. 

4.2.1.1 Jämförelse med elevenkätsresultatet i klass S1 
Elevenkätsresultatet från klass S1 överensstämmer väl med att svenskläraren uppfattar deras 

läsintresse som relativt högt. Ett av motiven som svenskläraren ger eleverna är att språket 

utvecklas vid läsning av skönlitteratur, vilket är ett motiv som går hem hos en del elever. 

Några elever har angett att svenskläraren motiverar dem med ”Det står i kursplanen”. 

Anledningen till detta kan vara att eleverna i klass S1 är medvetna om att läsningen är 

betygsgrundande, vilket även svenskläraren påpekar att eleverna känner till. En del av 
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eleverna påpekar i kommentarerna att de gärna skulle vilja välja böcker själva, vilket 

svenskläraren försöker bemöta genom att ge eleverna valmöjligheter, men att detta är svårt då 

”Alla ska hitta sitt”. Svenskläraren anser att litteraturundervisningen ska kunna bidra till 

personlig utveckling hos eleverna genom att de kan känna igen sig i det de läser, samt för 

allmänbildningen. Svenskläraren ger uttryck för en rad motiv, men eleverna tycks uppfatta 

språkutveckling och ”Det står i kursplanen” som starkast.  

4.2.2 Svensklärare i Y1 och Y2 
Svenskläraren för Y1 och Y2 ser litteraturdelen i svenskämnet som relativt viktig, men 

påpekar att det ständigt finns en konflikt mellan det mål som litteraturdelen ska uppfylla och 

den klass man undervisar. En kompromiss mellan dessa två är nödvändig. Han berättar om att 

skolan tidigare, generellt sett, hade stoltare mål för litteraturundervisningen. Han vill minnas 

att varje klass då, oavsett studieinriktning, skulle läsa fyra hela romaner varje läsår. ”Men det 

har inte jag lyckats med i de här klasserna och jag vet inte om nån annan kan upprätthålla det 

riktigt heller.” Vidare berättar svenskläraren att han anpassar undervisningen efter vilken 

klass det är han undervisar i och han säger sig märka skillnader i läsintresset mellan studie- 

och yrkesförberedande program. Han menar att de som går ett studieförberedande program på 

ett annat sätt investerar i sin utbildning för att kunna ta sig vidare i livet. Yrkeseleverna har 

inte samma motivation för läsning av skönlitteratur och sätter kärnämnena, där svenska ingår, 

i skuggan av karaktärsämnena (vilket läraren inte tycker är konstigt). Svenskläraren trycker 

mycket på de vinster som läsningen kan ha för elevernas språk och använder detta som ett 

motiv för att få eleverna att läsa. De brukar ha diskussioner kring språkets betydelse. Läraren 

menar att det är viktigt att anknyta, och för eleverna lyfta fram, att läsning av skönlitteratur 

kan ge eleverna möjlighet att tillägna och utveckla sitt språk och att de kan dra nytta av detta 

för bland annat framtida yrkesliv, men även för livet utanför karriären. Han säger att motivet 

kanske inte når fram till alla. För vissa är det mer en ”läpparnas bekännelse”, medan andra 

förstår det bättre. Han menar att vissa elever möjligen först senare, efter gymnasiet, inser 

varför de läste litteratur i skolan. Det blir som en aha-upplevelse i efterhand, som exempelvis 

när de ska skriva en ansökan till framtida jobb. I de yrkesförberedande klasserna upplever han 

läsintresset som varierande, och berättar att spannet mellan variationen i läsintresset är större i 

en sådan klass, vilket han märker av i klass Y1 och Y2. Svenskläraren berättar vidare om att 

han går igenom kursplanen med eleverna vid terminsstart, men att han gör det utifrån en 

pedagogisk bedömning. Vissa avsnitt går han in djupare på än andra, med tanke på vad som 

fungerar i en viss klass. Efter tre år på gymnasiet anser svenskläraren att eleverna ska ha med 
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sig en epoköversikt och ha läst, åtminstone delar av, klassiska verk och haft diskussioner 

kring dessa. Han vill att eleverna ska ha kunskap om de eviga frågeställningarna, t.ex. kärlek 

och våld, som genom alla tiders litteratur har följt människan. Eleverna kan då känna igen sig 

i det och förstå att villkoren för människan kanske inte har förändrats så mycket.  

4.2.2.1 Jämförelse med elevenkätsresultatet i klass Y1 och Y2 
Läsintresset i Y1 och Y2 är enligt svenskläraren varierande, vilket överensstämmer med 

resultaten från elevenkäten i de båda klasserna. Han säger även att skillnaden mellan de som 

är läsintresserade och de som inte är det är större i en yrkesförberedande klass. Enkätsvaren 

tyder också på detta. Generellt upplever svenskläraren mindre motivation till läsning bland 

yrkesförberedande klasser. Precis som han påpekar sätter eleverna i yrkesklasserna inte lika 

stort fokus på kärnämnena som karaktärsämnena, även om ett av motiven han ger eleverna är 

att läsa för språkutvecklingens skull, vilket de lär ha nytta av i framtiden. Flera av eleverna 

tycks inte vara medvetna om den kunskap litteraturen kan ge dem, vilket syns i 

elevkommentarerna på enkäten.  

4.3 Sammanfattning av resultat 
Det som elevenkätsresultatet visar är att eleverna främst läser för underhållningens skull. De 

som inte läser anser främst att detta beror på att läsning är tråkigt och tidskrävande. Elevernas 

inställning till skönlitteratur har inte förändrats speciellt mycket under gymnasietiden, men 

den förändring som resultatet visar på kan bero på det svensklärarbyte som i två av klasserna 

ägt rum. Anledningen till att många i varje klass angett att de läser mindre idag kan vara att 

det är tidskrävande, att eleverna prioriterar annat framför läsning. Dock kan deras inställning 

till läsning av skönlitteratur fortfarande vara god. Det finns en viss skillnad mellan läsintresset 

i studieförberedande och yrkesförberedande klasser. De studieförberedande eleverna är mer 

positivt inställda till litteratur och läsning och förstår på ett litet annat sätt, än vad 

yrkeseleverna gör, vad litteraturen kunskapsmässigt kan skänka dem. De intervjuade 

svensklärarna motiverar eleverna med att litteraturen kan få eleverna att känna igen sig själva 

i litteraturen och att de på så sätt utvecklas både på ett personligt och ett kulturellt sätt. Att 

eleverna genom litteraturen kan tillägna sig ett språk är också ett viktigt motiv lärarna ger 

eleverna. Hur väl eleverna uppfattar dessa motiv är varierande. De motiv som eleverna främst 

upplever att deras svensklärare motiverar dem med är ”Det står i kursplanen” (eleverna är 

alltså medvetna om att litteratur utgör en del av svenskämnet) och för språkutvecklingen.  
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5 Diskussion 
I ljuset av elevenkäterna och lärarintervjuerna ämnar jag här diskutera kring hur mitt resultat, 

med utgångspunkt i uppsatsens syfte och problemformuleringar (se 1.1 och 1.2), anknyter till 

tidigare forskning och vilka slutsatser som kan dras av min uppsats. Avslutningsvis kommer 

ett uppslag om nya idéer för vidare forskning om undervisning i litteraturvetenskap. 

5.1 Elevers och lärares perspektiv på läsning av skönlitteratur 
Resultatet av min studie visar att det finns ett intresse för läsning av skönlitteratur bland 

elever på både studie- och yrkesförberedande program i gymnasieskolan. Intresset för detta 

tycks dock vara något större bland eleverna som studerar på ett studieförberedande program, 

något som de intervjuade svensklärarna instämmer i.  

   Eleverna läser främst för underhållning, vilket Furhammar (1997) benämner som opersonlig 

upplevelseläsning. Motiven som svensklärarna ger eleverna för deras läsning tyder på att de 

vill att eleverna mer ska läsa enligt det som Furhammar kallar personlig instrumentell läsning.  

   I 1994 års ämnesplan för svenska, reviderad 2000 (Skolverket 2013), framgår att språket 

och litteraturen ska ses som en helhet och att den litteraturvetenskapliga delen i svenskämnet 

ska skänka kunskap och glädje. Langer (2005), samt ämnesplanen, säger att eleven ska ha 

möjlighet att utveckla sig själv som person genom läsningen. Enligt elevenkätsresultatet 

verkar det som att eleverna (inte alla) inte riktigt förstår den nytta litteratur kan ha för deras 

bildning. Detta är tydligast i de yrkesförberedande klasserna. Precis som Y1:s och Y2:s 

svensklärare uttrycker och som resultatet av både min studie och Jardbrings & Wetterholms 

studie (2008) har visat, är yrkeselevernas fokus på kärnämnena, i detta fall svenska, inte lika 

framträdande som hos eleverna på ett studieförberedande program. Bergmans undersökning 

(2007) visar också på elever som inte riktigt förstår nyttan med att ha kunskaper i och om 

litteratur. Elevernas svensklärare tycks alltså stå för kunskapsperspektivet (bildning, 

språktillägnelse, igenkänning), medan eleverna mest drar sig till litteratur som en slags glädje 

för att komma bort ifrån vardagen.  

   Det oroar mig att eleverna inte fullt ut delar lärarnas syn på läsning av skönlitteratur. 

Samhället kretsar kring och ställer krav på oss att ”både i arbete och privat kunna hitta, läsa 

och förstå information” (Fredriksson & Taube 2012:199) och eleverna bör i allra högsta grad 

inse vikten av att läsning. Vad som dock kan sägas är att eleverna i studien mycket väl kan 

förstå innebörden av läsning i allmänhet, medan läsning av skönlitteratur inte tycks vara lika 

väsentlig. Denna problematik är giltig för såväl studieförberedande som yrkesförberedande 

klasser, men är till synes något mer aktuell för de sistnämnda. 
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Molloy beskriver de didaktiska frågorna och att vem-frågan bör vara den man först tar hänsyn 

till (2008). Båda de intervjuade svensklärarna säger att hänsyn måste tas till den elevgrupp 

man undervisar, vilket tyder på att de tänker på vem-frågan och att de förhåller sig till 

kursplanerna. ”En central fråga för att förbättra läsundervisning är att aktivt arbeta med 

kartläggningen av elevernas läsfärdigheter. För att kunna planera en undervisning som utgår 

ifrån elevernas behov är det viktigt att ha kunskap om vad eleverna kan och inte kan.” 

(2012:205). Enligt mig behöver dock inte en förbättrad läsundervisning med omedelbarhet 

innebära högre läsmotivation hos eleverna, även om det är det mest logiska. Läraren kan 

mycket väl ha koll på eleverna och deras kunskaper och anpassa sin undervisning efter detta. 

Jag tror dock att elevernas motivation till läsning av skönlitteratur är något betydligt mer djupt 

rotat än själva undervisningen i sig. Det är naturligtvis viktigt att läraren arbetar mot en 

förbättrad läsundervisning, frågan är bara hur de ska kunna skapa en inre motivation hos 

eleverna för läsning av skönlitteratur. 

   De studieförberedande eleverna anser att familjen är en viktig motivationsfaktor för deras 

läsning, medan läraren är det för yrkeseleverna. Det är svårt att säga något om varför familjen 

har en starkare ställning bland de studieförberedande eleverna, men rent generellt är familjen 

viktig då det troligen är där som eleverna spenderar mest tid och det är där de formas efter 

ideal och värderingar som familjen företräder (2012). ”[…] en faktor som tydligt påverkar 

läsningen är den socioekonomiska bakgrunden, men viktigare än vilka ägodelar som finns i en 

familj verkar de aktiviteter och värderingar som förekommer i hemmet vara.” (2012:195). För 

att svensklärarna ska kunna förstå elevernas inställning till läsning av skönlitteratur krävs 

alltså vetskap om elevernas bakgrund, vilket möjligen underlättar en läsundervisning mot 

förhöjd läsmotivation hos eleverna. Läraren som viktig motivationsfaktor för elevernas 

läsning av skönlitteratur kan anknytas till det som Fredriksson & Taube (2012) skriver om att 

skolan är föränderlig, att lärarbyten sker och att undervisningsmetoder är olika – vilket kan ha 

en positiv eller negativ inverkan på eleverna. Lärarens erfarenhet av och metoder i 

undervisningen spelar roll för läsningen (2012:195). Eleverna i klass S2 och Y1 har haft ett 

svensklärarbyte under gymnasietiden och resultatet visar på en större förändring i deras 

förhållningssätt till litteratur och läsning efter att lärarbytet gjorts. En parallell kan dras till 

klass S1 och Y2 som inte har haft något svensklärarbyte, vilket kan vara anledningen till att 

deras inställning inte nämnvärt förändrats. Läraren betyder alltså mycket för eleverna och kan 

göra att eleverna förändrar sin inställning till läsning av skönlitteratur, vilket 

elevenkätsresultatet visar. Svensklärarna bör ha vetskap om elevernas tidigare erfarenheter 

och läsmotiv (Langer 2005:54f) och känna till elevernas kulturella kapital (Molloy 2008). Om 
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lärarna har vetskap om och tar hänsyn till detta tror jag att litteraturundervisningen främjas, 

och speciellt viktigt kanske detta blir vid ett lärarbyte.  

   Håkan Jenner (2004:42) påpekar att motivation både kan handla om inre och yttre faktorer. 

Att utföra en handling med tänkt mål, i detta fall att läsa skönlitteratur och begrunda det som 

svensklärarna och kursplanerna i svenska säger om litteraturens uppdrag, kan för eleverna 

innebära olika saker ur ett motivationsperspektiv. Jenner (2004:42) menar att de inre målen 

kan bli dolda om de yttre målen har övertaget, vilket resultatet av min studie tycks bekräfta. 

Flera av eleverna i min studie läser för en inre stimulans, för underhållning. Detta är dock 

bara en sida av hur motivationen till läsning av skönlitteratur kan synliggöras. Flera elever har 

också angett att deras svensklärare motiverar dem med ”Det står i kursplanen”, vilket jag 

anser kan kopplas till det yttre motivationsmålet betyg. Elever som endast läser för att de 

måste (för att läraren säger så eller för att det står i kursplanen) kan missa att exempelvis 

upptäcka att litteratur kan släcka en eventuell bildningstörst. Motivation är således ett 

komplext begrepp som kan innebära olika saker för varje enskild individ.  

   I min elevenkätsundersökning framgår det att det finns elever i samtliga deltagande klasser 

som har en något mer negativ hållning till läsning av skönlitteratur. En del elever, främst 

yrkeselever, tycker läsningen är tråkig och tidskrävande. Att denna typ av elever existerar är 

ett faktum som också kommer till uttryck i Bergmans studie (2007). Att läsning är 

tidskrävande är givetvis giltigt för alla som brukar läsa, men de elever som läser ser inte 

själva tiden som det tar att läsa som ett problem utan mer som ett tidsfördriv. Flera läsande 

elever anger dock att de inte längre har tid att läsa så mycket som de skulle vilja (exempelvis 

för att det andra skolarbetet tar tid eller för att eleverna prioriterar andra saker före läsning av 

skönlitteratur). Tidsfaktorn är alltså giltig på flera plan. Att eleverna tycker att läsning är 

tråkigt kan bero på att de anser att de inte får någon motivation från läraren, att dennes 

undervisning inte tillfredsställer dem. Det kan också vara så, speciellt för eleverna på de 

yrkesförberedande programmen, att de tycker att läsning av skönlitteratur är onödigt för deras 

framtida yrke. De ser inte nyttan med det. Att de studieförberedande programmen är något 

mer positiva till litteratur och läsning kan bero på att de är medvetna om att de på gymnasiet 

inte utbildas för att direkt efter studenten kunna gå ut i arbetslivet. Kanske är det så, precis 

som svenskläraren för Y1 och Y2 tror, att eleverna först senare, efter gymnasiet, kommer få 

en aha-upplevelse och inse betydelsen av skönlitteratur ur ett kunskapsperspektiv. Även detta 

med aha-upplevelser är ett av de inre mål som Jardbring & Wetterholm (2008) menar kan bli 

dolt för eleverna. Jag tror att den aha-upplevelse som de yrkesförberedande klassernas lärare 

talar om är giltig även för studieförberedande program. Det kan alltså vara så att eleverna 
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behöver lite distans till skolan i allmänhet, och läsningen i synnerhet, innan de förstår varför 

litteraturen ingick som ett moment i svenskundervisningen. Svenskläraren för Y1 och Y2 

menar även att litteraturkunskap är viktigt både för framtida yrke, och för exempelvis 

engagemang i föreningslivet, vilket även Brodow & Rininsland (2008) skriver är ett argument 

svenskläraren kan ge eleverna för läsning av skönlitteratur. 

   Bergman menar att skönlitteraturens kunskapsperspektiv kan minska om läsning av 

skönlitteratur främst sker för färdighetsträningen (2007:336). De intervjuade svensklärarna i 

min undersökning anger inte att läsningen endast ska ske för färdighetsträningen, även om det 

är ett av motiven de ger eleverna. Svensklärarna är ganska lika i sina motiv till eleverna, men 

det tycks som att läraren för Y1 och Y2 trycker något mer på den språkliga 

färdighetsträningen än vad läraren för S1 gör.  

   Av elevkommentarerna syns att de gärna själva vill välja böcker att läsa. Om de fick denna 

valmöjlighet, tror jag, att det kan bidra till att deras motivation för läsning höjs. Samtidigt är 

det ingen enkel uppgift att som lärare ge eleverna denna valmöjlighet eftersom ”Alla ska hitta 

sitt” (Svensklärare S1) och att det redan finns direktiv, en given kanon, om vad eleverna ska 

läsa. Att därför använda sig av många utdrag ur böcker för att tillmötesgå eleverna, som 

svenskläraren för S1 gör, tror jag är givande för elevernas läsmotivation. Svårigheten att välja 

ut böcker är något som Bergman (2007) också visar på i sin studie. Svensklärarna har således 

ett komplext arbete med att kunna förhålla sig till de heterogena klasser som finns i skolan.  

   Beträffande resultatet av min studie vill jag avrunda med att säga att jag inte tror att 

eleverna är totala motståndare till att läsa, men jag tror att eleverna som företräder en mer 

negativ hållning till läsning av skönlitteratur nog skulle kunna bli mer positiva om de inser 

den kunskap som litteratur kan skänka dem, och således erhålla inre motivation. Frågan om 

hur svensklärare ska göra elever medvetna om litteraturens kunskapsperspektiv kvarstår.  

5.2 Uppslag om ny forskning 
Det är inte utan att man har fått nya tankar när uppsatsen sammanställts. Då resultatet av min 

studie har visat att läraren är en betydelsefull faktor för elevers skönlitterära läsande hade det 

varit intressant att, genom observationsstudier, undersöka hur svensklärare arbetar med och 

introducerar litteratur i ett klassrum för att där och då kunna se hur elevernas reaktioner på 

litteratur och läsning ser ut. Även att undersöka hur svensklärare ska få elever medvetna om 

den kunskap litteratur kan ge hade varit intressant. Jag har inte tittat på mitt resultat ur ett 

genusperspektiv, vilket egentligen hade varit intressant att göra då resultatet troligen har 

påverkats av antalet tjejer respektive killar i de deltagande klasserna.  
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7 Bilagor 

 7.1 Bilaga 1 - Elevenkät                                                                
 
 

 
 
 
Hej gymnasiestudent! 
 
Jag studerar till ämneslärare på Linnéuniversitetet i Växjö och skriver just nu en uppsats om 

litteratur i svenskämnet. Min undersökning syftar dels till att ta reda på elevers 

förhållningssätt till litteratur och vad som påverkar elever till läsning av skönlitteratur. Jag har 

sammanställt en elevenkät som behandlar detta och jag är intresserad av vad Du anser om 

detta ämne. Enkäten tar ett par minuter att genomföra och jag värderar Dina svar högt. Jag ber 

Dig att noga läsa igenom varje fråga och svarsalternativ innan Du svarar. I enkäten 

förekommer det frågor med flera svarsalternativ som kan tänkas stämma in på Dig, välj därför 

det alternativ som Du anser överensstämmer bäst med Dina åsikter och tankar. I vissa fall ges 

Du även möjlighet till att förklara och utveckla varför Du svarat som Du gjort. 

 

Deltagande är frivilligt och sker helt anonymt. 

 

Tack för visat intresse och deltagande! 

Elin Johansson 
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Elever om läsning 
 
1. Vilket gymnasieprogram studerar Du på? _____________________________________ 

2. Är Du: 
 
□ Kille  □ Tjej 

3. Brukar Du läsa skönlitterära böcker (d.v.s. noveller, romaner)? 

□ Ja   □ Nej  □ Ibland 

4. Vilken är den främsta anledningen till att Du läser/inte läser böcker? Ange ett svar! 

□ Det är avslappnande          
□ Det är allmänbildande    
□ Det är underhållande 
□ För att kunna identifiera mig med karaktärer i böckerna 
□ Det är för tidskrävande 
□ Det är tråkigt 
□ För att utbildningen kräver det 
□ Annat ________________________________ 
 
5. Vilken faktor anser Du främst bidra till Ditt läsande? Ange ett svar! 

□ Läraren          □ Kompisar        □ Familjen          □ Yrkesval 

6. Har Du koll på vad som står i kursplanen om litteratur? 
 
□ Ja   □ Nej 
 
7. Anser Du att litteraturundervisningen har varit anpassad för din utbildningsinriktning 
(t.ex. texter anpassade för ditt framtida yrke)? 
 
□ Ja   □ Nej   
 
Förklaring till Ditt svar: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
8. Hur har Din svensklärare motiverat Dig till läsning? Ange ett svar! 
 
□ Det är allmänbildande         □ Det stärker min personliga identitet (vem jag är) 
 
□ ”Det står i kursplanen”        □ För läsutveckling (lära nya ord, svåra texter...) 
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9. På en skala från 1-5, i vilken grad anser Du att Din inställning till litteratur har 
förändrats från högstadiet fram tills idag? Utgå från att 1 motsvarar en negativ inställning, 3 
en neutral/oförändrad inställning och 5 en mycket positiv inställning. Ringa in Ditt 
svarsalternativ! 
 
1:an på gymnasiet (jämfört med högstadiet) 
 
1 2 3 4 5 
 
2:an på gymnasiet 
 
1 2 3 4 5 
 
3:an på gymnasiet 
 
1 2 3 4 5 
 
 
Förklaring till Ditt svar: _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
10. Om Du fått en mer positiv syn på litteratur och läsning sedan Du började gymnasiet, vad 
anser Du detta beror på? Ange ett svar! 
 
□  Lärarens undervisningsstil/motiv för läsning    
□  Framtida yrkesval kräver det    
□  Umgängeskretsen (familj och vänner) läser och rekommenderar läsning    
□ Annat _____________________________________ 
 
11. Om Du fått en mer negativ syn på litteratur och läsning sedan Du började gymnasiet, vad 
anser Du detta beror på? Ange ett svar! 
 
□  Lärarens undervisningsstil/motiv för läsning    
□  Onödigt för mitt framtida yrke  
□ Ingen i min umgängeskrets (familj och vänner) läser 
□ Annat ____________________________________ 
 
12. Har Du under Din gymnasietid haft flera svensklärare? 
 
□ Ja □ Nej 
 
Om ja, anser Du att detta har påverkat Din inställning till litteratur? Ange ett svar! 
 
□ Ja, i positiv riktning 
□ Ja, i negativ riktning  
□ Nej 
 



 
 

 31 

13. Anser Du Dig vara mer medveten om litteraturens plats i svenskämnet idag än när Du 
började gymnasiet? 
 
□ Ja  □ Nej 
 
14. Hur mycket läser Du idag jämfört med tidigare? 
 
□ Mer   □ Mindre  □ Oförändrat  
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7.2 Bilaga 2 – Grafiskt resultat av elevenkäterna 
Den lodräta axeln anger antal elever och den vågräta axeln anger i vissa fall klassen och i 

andra fall de alternativ eleverna hade att välja mellan. Detta gäller samtliga frågor förutom 

fråga 9 där den lodräta axeln anger graderingen (1-5) om hur elevernas inställning till 

litteratur förändrats. 

 
Fråga 1 – Vilket gymnasieprogram studerar Du på? 

Jag väljer att inte redogöra för vilket gymnasieprogram eleverna studerar vid då mitt syfte 

med uppsatsen inte är att behandla enskilda program. Istället har jag valt att benämna 

klasserna S1, S2, Y1 och Y2. S står för studieförberedande, Y för yrkesförberedande och 

siffran för den klass det gäller. 

 
Fråga 2 – Är du? 

 

 

 

 
Fråga 3 – Brukar du läsa skönlitterära böcker (d.v.s. noveller, romaner)? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  S1 S2 Y1 Y2 
Tjejer 16 12 10 8 
Killar 5 4 6 4 
Totalt 21 16 16 12 
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Fråga 4 – Vilken är den främsta anledningen till att du läser/inte läser böcker? 

 
 
Fråga 5 – Vilken faktor anser Du främst bidra till Ditt läsande? 

 
 
Fråga 6 – Har Du koll på vad som står i kursplanen om litteratur? 
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Fråga 7 – Anser Du att litteraturundervisningen har varit anpassad för Din 

utbildningsinriktning (t.ex. texter anpassade för Ditt framtida yrke)? 

 
 
Fråga 8 – Hur har Din svensklärare motiverat Dig till läsning? 

 
 
Fråga 9 – På en skala från 1-5, i vilken grad anser Du att Din inställning till litteratur har 

förändrats från högstadiet fram tills idag?  
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Fråga 10 – Om Du fått en mer positiv syn på litteratur och läsning sedan Du började 

gymnasiet, vad anser Du detta beror på? 

Fråga 11 – Om Du fått en mer negativ syn på litteratur och läsning sedan Du började 

gymnasiet, vad anser Du detta beror på? 

 
Då det var ett ganska stort bortfall på denna fråga väljer jag att visa på detta i den översta 

tabellen för tydliggöra hur många i varje klass som svarat på respektive fråga. 

 
RESPONDENTER 

      S1 S2 Y1 Y2 
Antal svar fråga 10 (positiv) 8 8 6 2 
Antal svar fråga 11 (negativ) 6 2 8 5 
Bortfall 7 6 2 5 
 
POSITIV INSTÄLLNING – Fråga 10 

      S1 S2 Y1 Y2 
Lärarens undervisningsstil/motiv för läsning 1 4 3   
Framtida yrkesval kräver det 1   1   
Umgängeskretsen (familj & vänner) läser och rekommenderar 
läsning 3 3 1 2 
Annat 3 1 1   
 
NEGATIV INSTÄLLNING – Fråga 11 

      S1 S2 Y1 Y2 
Lärarens undervisningsstil/motiv för läsning 2   5 3 
Onödigt för framtida yrke 1   2 1 
Ingen i min umgängeskrets (familj & vänner) läser         
Annat 3 2 1 1 
 
Fråga 12 (översta diagrammet) – Har Du under din gymnasietid haft flera svensklärare? 

 
Tillägg: S1 och S2 har olika svensklärare, Y1 och Y2 har samma svensklärare. 
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Följdfråga (till fråga 12) – Om ja, anser Du att detta har påverkat Din inställning till 

litteratur? 

 
 
Fråga 13 – Anser Du Dig vara mer medveten om litteraturens plats i svenskämnet idag än 

när Du började gymnasiet? 

 
 
Fråga 14 – Hur mycket läser Du idag jämfört med tidigare? 
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7.3 Bilaga 3 – Intervjufrågor till svensklärare 
 
1. Vilken vikt lägger du vid läsning av skönlitteratur i svenskämnet? 

 
2. Har Du undervisat i svenska i både studieförberedande & yrkesförberedande klasser? 

          – Om ja: Kan Du uppleva skillnader i elevers läsintresse beroende på vilken  

             utbildningsinriktning de går? Hur märker Du dessa skillnader?  

          – Hur upplever Du elevernas läsintresse i den klass som jag genomförde elevenkäten i? 

 
3. Går Du igenom vad som står i litteraturdelen i kursplanen för svenskämnet med eleverna? 

          – Om ja: Hur går du till väga? T.ex. gör du det en gång eller återkommande gånger? 

          – Om nej: Varför inte? 

 
4. Anpassar Du litteraturundervisningen efter den utbildningsinriktning 

(studieförberedande/yrkesförberedande) Du undervisar i?  

 
5. Hur motiverar Du dina elever till läsning av skönlitteratur? Känner Du att motiven når fram 

till eleverna?  

 
6. Vad anser Du att eleverna, när de slutar gymnasiet, ska ha med sig från 

litteraturundervisningen i svenskämnet? 
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