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Inledande sammandrag 

 

Bakgrunden till denna uppsats är att tidigare forskning visat att elever läser annorlunda om 

det finns uppgifter kopplat till läsningen, vilket kan göra att det inte är texten som står i fokus. 

Tidigare forskning har också visat att tonåringar inte läser lika mycket som yngre gör, samt att 

det är annat de söker och vill identifiera sig med i texten, de vill ha en utmaning och få 

möjlighet att ompröva sina föreställningar. Syftet med uppsatsen är att undersöka gymnasier -

elever på teoretiskt inriktade programs inställning till skönlitteratur både i och utanför skolan 

för att ta reda på vilken roll sammanhang, plats, miljö och tidigare erfarenheter har för 

läsupplevelsen och om eleverna läser annorlunda om det finns uppgifter som skall besvaras.  

Metoden som användes var den kvalitativa intervjumetoden och det var 11 elever som 

intervjuades. Resultatet visade att det fanns ett intresse för texter och fiktivt berättande men 

att uppgifter inte alltid sågs som något positivt och att det kan vara lättare att komma i dialog 

med texten om läsning äger rum mer förutsättningslöst; Att kunna identifiera sig med texten 

är viktigt på så sätt att läsaren vill känna sig medskapande men det behöver inte vara så att det 

lästa ska vara nära kopplat till egna upplevelser. Engagemanget för texten kan grundas på 

handlingen, språkets uppbyggnad och vilka frågeområden som texten tar upp. Det framkom 

även i resultatet att medvetenheten om vad man vill läsa är stor bland tonåringarna som deltog 

i studien, även om läsningen generellt har minskat i takt med att de blivit äldre.  

 

Slutsatsen blir att det finns skillnader i inställning beroende på i vilket sammanhang läsning 

äger rum och vad som omger den situationen. I skolan är det stor skillnad mellan skriftliga 

och muntliga uppgifter och eleverna upplevde att de blev mycket sökläsning när det var 

skriftliga uppgifter som skulle besvaras. Bokdiskussioner kunde om det fanns förutsättningar 

för ett bra samtalsklimat bidra med mycket positivt till den egna läsupplevelsen. 
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1 Inledning  
 

Skönlitteratur och frågor om hur det ska arbetas med texter i skolan tror jag är tankegångar 

som är ständigt närvarande i skolvardagen i Sverige idag. Skönlitterär läsning är något som 

många har en rad blandade känslor inför. En del av dessa föreställningar och känslor kommer 

ifrån hur skönlitteraturen har hanterats i skolan och annat som är relaterat till läsning utanför 

skolans ramar. Detta är ett intressant ämne att undersöka eftersom det finns olika sätt att läsa 

en text på, och där kan sammanhang och tidigare erfarenheter spela en stor roll. Vad som är 

centralt i texten varierar också som bekant beroende på vem läsaren är. I denna uppsats har 

jag fokuserat på vad gymnasieelever på de teoretiskt inriktade programmen, samhälls -

vetenskap, naturvetenskap och teknik, har för inställning till och erfarenhet av skönlitteratur i 

och utanför skolans verksamhet. Detta för att se om det fanns några skillnader mellan 

inställning till skönlitteratur i skolan gentemot den läsning som äger rum på fritiden.  

 

Det brukar i olika sammanhang och inte minst i media talas om att tonåringar läser allt mindre 

och främst ägnar sin fritid åt att sitta framför datorn eller titta på film. Samtidigt visar tidigare 

forskning att skönlitteraturen har ett unikt värde såtillvida att den skapar förutsättningar att 

som läsare vara medskapande; Man får som läsare tillgång till en annan värld. Som lärare är 

det en stor utmaning att få eleverna intresserade av litteratur genom att använda sig av olika 

ingångar och uppgiftsformer. För blivande lärare är det viktigt att belysa skönlitteraturen ur 

elevernas perspektiv och då även inkludera fritidsläsningen.   

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka inställningen till skönlitteratur hos gymnasieelever 

på teoretiskt inriktade program, för att se om det förekommer skillnader i inställning och 

förhållningssätt till det lästa beroende på i vilken situation läsningen äger rum.  

 

 På vilka sätt påverkar det läsupplevelsen om eleven, kopplat till läsningen av en bok, 

får konkreta frågor som ska besvaras skriftligt eller om boken ska behandlas muntligt i 

diskussionsform? 
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 Är det skillnad mellan inställning till den skönlitterära läsning som äger rum inom 

skolundervisningen och den läsning som äger rum utanför? 

 

 

 Vad är viktigt för att eleverna ska känna att de blir berörda av texten och hur viktigt är 

det att identifiera sig med texten? 

 

 På vilka sätt påverkar förväntningar, erfarenheter och inställning läsupplevelsen? 
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2 Bakgrund 
 

Här presenteras den teoretiska grunden till uppsatsen. Skönlitteraturens roll i skolan kommer 

att beröras och där lyfts tidigare forskning som har behandlat litteraturen värde fram och hur 

man inom skolan har arbetat med skönlitteratur genom bland annat uppgifter och hur det har 

påverkat läsupplevelsen. Olika sätt att tolka och närma sig texten kommer belysas, liksom 

tonåringars inställning till skönlitteratur.  

 

2.1 Skönlitteraturen i skolundervisningen  

Skönlitteraturens roll i skolundervisningen är något som har diskuterats och debatterats under 

en lång tidsperiod. Vad är dess egentliga syfte och varför ska tid till detta tas upp i skolan? I 

styrdokumenten har skönlitteraturen under de senaste åren fått en närmare koppling till 

kulturbegreppet (Persson 2007:64). Skönlitteratur som ämne eller rättare sagt en del av 

svenskämnet, har oftare än andra delar inom skolan varit tvunget att legitimeras. Detta 

eftersom skönlitteratur har förknippats med det onyttiga och då har det från de styrandes sida 

funnits ett syfte i att göra ämnet mer viktigt och att den nyttiga aspekten av litteraturen nås 

genom hårt arbete (Persson 2007: 218). Det kan dock finnas en problematik i att inordna den 

skönlitterära läsningen i allt för många överordnande mönster, vilket Persson i sin bok också 

nämner: 

 

Om arbetsprincipen fullständigt ersätter lustprincipen kapas samtidigt en av de 

viktigaste anledningarna till varför man läser. Det professionella och distanserade 

sättet att läsa litteratur kan, som Hillis Miller betonade gå tvärtemot läsningens 

magi. (Persson 2007:218) 

 

Detta är intressant för undersökningen i denna uppsats eftersom en av frågeställningarna berör 

huruvida det förekommer några skillnader mellan hur individen läser beroende på om det 

finns frågor och uppgifter som ska göras efter att han eller hon har läst boken, och hur detta 

kan påverka synen och inställningen till texten som just text. Det primära som äger rum under 

läsning är först och främst inte att läsaren ska ha som mål med sin läsning att lokalisera det 

som från början finns placerat i texten utan istället ska fokus vara på det subjektiva mötet som 

har potential att äga rum mellan text och läsare. Detta är i sin tur beroende av tid, plats och 

omständigheter. Om det kopplat till arbetet med en skönlitterär text förkommer frågor eller 

annat som eleven vet hör till en uppgift, kommer texten att läsas tätare och individen kommer 
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att lägga fokus på att hitta det som han eller hon på förhand vet efterfrågas (Svedner 2010: 31-

32).   

 

Skönlitteratur har enligt Rosenblatt (2002:44-45) ett egenvärde såtillvida att den kan locka 

fram sidor hos oss gällande bland annat den identifikationsprocess som hon menar äger rum 

under läsningens gång.  Denna process bottnar i att människan har en inneboende egenskap att 

kunna spegla och tolka människor och situationer som egentligen befinner sig relativt långt 

ifrån den egna personen och dennes livssituation. En annan viktig aspekt som hon tar upp i sitt 

forskningsresonemang är allmänbildningsbegreppet kopplat till arbetet med litteratur; Det är 

lätt att som lärare hamna i ett slags översiktstänk när olika litterära epoker behandlas och att 

eleverna lär sig lite av varje men att någon egentlig textanalys eller läsarinteraktion inte 

förekommer (2002:60). Att få kunskap om olika litterära epoker är något som det läggs stor 

vikt vid på gymnasieprogrammen även idag. I nu gällande styrdokument för ämnet svenska på 

gymnasiet står följande under rubriken Ämnets syfte: 

   

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

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

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

andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors 

erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. (Skolverket 2012) 

 

En anledning till att epokstudier får en så pass stor roll är att eleverna ska få kunskap om hur 

texter gestaltas på olika nivåer (Thorson & Ekholm 2009:159). Det Rosenblatt (2002:61) 

menar saknas är en länk mellan en mer generell kunskap och den personliga upplevelsen som 

kommer till stånd under läsning. Thorson & Ekholm (2009:15) tar i sitt resonemang upp, att 

den skönlitterära läsningen och den bearbetning av texter som äger rum i skolan är styrda av 

undervisningskontexten och hur det tidigare har arbetats med liknande texter. I stället för att 

på något sätt gå i dialog med texten är det vanligare att eleverna lägger fokus på att komma 

fram till en sammanfattning av det lästa, speciellt när texter ska hanteras skriftligt (Thorson 

2009:216).  

Bommarco och Parmenius Svärd (2012:46) skriver att det finns en viktig poäng i att som 

lärare vara lyhörd och våga inkludera nya ingångar till den skönlitterära läsningen. Det mer 

traditionella arbetssättet har sin utgångspunkt i just närläsning och textanalyser av olika slag. 

Som lärare kan man behöva synliggöra textinnehållet och den samhällskontext texten är 

skriven i på andra sätt, bland annat genom att inkludera elevernas egna erfarenheter.  
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2.2 Läsarter och olika textrepertoarer  

Den efferenta läsarten kännetecknas av att den är nära bunden till texten och brukar 

förknippas med sakprosa. Det är sökandet efter information som står i fokus och läsaren läser 

generellt texten mer bokstavligt än inom den estetiska läsarten.  Den estetiska läsarten innebär 

att läsaren har en mer aktiv roll, där läsningen styrs av de känslor, stämningar med mera som 

synliggörs i takt med den läsprocess individen befinner sig i (Olin-Scheller 2008:37). Det är 

främst den estetiska läsarten som förknippas med fiktionstexter. Vilken läsart, efferent, 

estetisk eller en kombination av de två som en individ använder sig av vid läsning beror på 

tidigare erfarenheter och kunskaper som individen tidigare har förvärvat i mötet med texter av 

olika slag (Agrell 2009: 39).  Enligt Olin- Scheller (2008:37) som i sin tur hänvisar till 

Rosenblatts studier så står inte efferent och estetisk läsning i någon konfliktsituation gentemot 

varandra och det är inte heller så att en individ automatiskt använder sig av en av dessa 

läsarter utan de kan fungera dynamiskt med varandra.  Som tidigare nämnts är situation och 

syfte med läsningen nära sammankopplade med vilken läsart det är som är rådande. Enligt 

literacybegreppet förkommer det inom läsprocessen en rad olika repertoarer, vilka utgår från 

antingen läsaren eller textens föreställningar (Olin-Scheller 2008:16-17). Kännetecknande för 

den allmänna repertoaren är att den innehåller de dominerande moraliska värderingarna som 

finns i verket. En läsares allmänna repertoar kan förändras beroende på när och i vilket 

sammanhang läsningen äger rum. Till den litterära repertoaren hör tidigare läserfarenheter 

samt individens förmåga att använda sig av olika lässtrategier beroende på vilken slags text 

det rör sig om (Olin-Scheller 2008:18-19).  

 

Appleyard (1991:14) skriver om den litterära socialisationen, som innebär att individen i olika 

stadier av sin utveckling förvärvar sig nya läsarroller. Appleyard har delat i dessa i fem steg: 

1. Den lekande läsaren, denna fas kännetecknas av att den unga läsaren, som ännu främst tar 

till sig textens innehåll genom att lyssna då någon annan läser, försöker lära sig att kontrollera 

känslor som finns inom fantasivärlden. 2. Läsaren som hjälte eller hjältinna. I denna fas har 

läsaren generellt nåt skolålder och nu börjar berättelsen och texterna blir mer organiserade och 

litteraturen fungerar som något som den unga läsaren fängslas av och lär sig förstå världen 

igenom. 3. I fasen läsaren som tänkare är läsarens fokus att få insikt i olika livssituationer och 

att i texten kunna relatera till förebilder, denna fas är främst förknippad med tonårsläsaren.4. I 
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fasen läsaren som tolkare finns det från läsarens håll en medvetenhet om att texten skapas 

igenom att läsaren interagerar med den och tolkar in symbolik, det sker i denna fas ett samspel 

och utbyte mellan läsare och text i högre grad än i de tre tidigare faserna. Läsaren är i denna 

fas också medvetenheten om att texten har ett eget sammanhang då den kom till och att den är 

skriven utifrån ett syfte, den har något att berätta som just text. 5. I den femte fasen den 

pragmatiske läsaren, är läsaren vuxen och läsningen är mer situationsanpassad (Appleyard 

1991:14). 

 

2.3  Samtal om texter och olika sätt att tolka dem 

Rosenblatt (2002:213- 215) menar att i läsning av en roman exempelvis Huckleberry Finns 

äventyr ska inte utgångspunkten först och främst vara att läsaren skall lära sig något om hur 

förhållandena var under denna tid, läsaren skall leva dem. Vi som läsare får genom 

skönlitteraturen möjlighet att ta del av händelser genom andras ögon, för att sedan tolka dem. 

Skönlitteratur handlar enligt Rosenblatt mycket om en personlig relation till texten. I skolan 

får eleverna genom undervisning vägledning i hur de kan förhålla sig till olika litterära texter. 

Brodow och Rininsland (2005) har i sin studie fokuserat på skönlitteraturen i skolan ur ett 

lärarperspektiv för att bland annat se vad de anser är det mest fördelaktiga sätt att arbeta med 

litteratur. Studien tar upp vilka arbetssätts som är lämpliga för att väcka elevernas intresse och 

vilka metoder som var användbara om man ville få eleverna intresserade av litteratur även 

utanför skolans verksamhet. I Brodow och Rininsland studie (2005:133) var ett problem som 

lärare ställdes inför när de presenterade texter som eleverna var negativa till att eleverna ansåg 

att det stod för långt ifrån dem själva, det var inte texter som de kunde relatera till gällande 

problemformuleringar och miljöbeskrivningar. Här hade populärlitteraturen ett försprång då 

den gav förmågan att öppna andra dörrar när det kom till tolkningsmöjligheter. Studien visade 

också att det kunde vara berättigat att ha populärlitteratur i skolan då det fanns potential att bli 

reflekterande diskussioner. Det behövde inte ha att göra med att det var lättare att på ett 

personligt plan identifiera sig med populärkulturen utan att det fanns något i den som 

utmanade elevernas fantasi. Litterära klassiker kunde också skapa engagemang hos eleverna 

eftersom det låg bortom det vardagligt realistiska. 

 

I Brodow och Rininslands intervjustudie (2005:137) som de genomfört med lärare på 

grundskola och gymnasieskola visade det sig att en del lärare med grund i sin erfarenhet ansåg 
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att läslusten ökade hos eleverna när de fick välja bok på egen hand. Engagemanget och 

kopplingen till egna erfarenheter ökade också när möjligheten att välja fanns. Om läsning 

handlar om mer än det som ryms inom skolans ramar, att det skall vara en grund till 

tillgodogörande av texter även på fritiden menar Brodow och Rininsland att det är en positiv 

utveckling: 

 

I och med att individen under tonåren alltmer frigör sig från sin symbios med 

föräldrarna och söker sig en egen identitet, ställer hon ständigt den frågan: Vem är 

jag? Man söker förebilder i omgivningen men också individer som man kan 

profilera sig mot. Här kommer litteraturen och i synnerhet ungdomsromanen och 

populärlitteraturen, in som ett levande galleri av gestalter som man kan använda som 

modeller eller antimodeller för sitt identitetssökande. (Brodow och Rininsland 

2005:144-45) 

 

En egenskap som skönlitteratur har när det kommer till diskussioner, och som kan saknas i 

andra ämnen, är att det finns en stor potential att diskutera värdefrågor, förvisso med grund i 

den fiktiva formen, men det finns dilemman som tas upp i texterna och som kan gå bortom 

uppgiften eller läxan. Det finns en potential att leva sig in i texten beroende på hur skolan 

arbetar med skönlitteraturen (Brodow och Rininsland 2005:151) 

 

När vi börjar läsa en text har vi som läsare oftast en stor beredskap och vet lite på ett ungefär 

vad vi kan förvänta oss av texten. Innan man börjar läsa boken är det vanligt förekommande 

att någon slags interaktion redan har ägt rum; man har troligtvis läst på baksidan och bekantat 

sig med omslaget.  Vid läsning av exempelvis en morgontidning vet de allra flesta vad som 

ryms i de olika delarna och vad man således kan förvänta sig att möta för slags texter. Om 

dessa förkunskaper och förväntningar inte finns innan läsningen tar sin början kommer 

läsaren att snabbt försöka bilda sig en uppfattning om texten, vilket görs enligt Melin (2004: 

37) med hjälp av olika scheman som används då en jämförelse av texten gentemot andra 

texter görs.  Melin (2004:38) menar att när vi läser en text sätts ”gamla associationsbanor” 

ihop med det nya vi läser. 

 
2.4 Tonåringars inställning till skönlitteratur 

 

Appleyard (1991:99) skriver att den skönlitterära läsningen minskar i tonåren, speciellt den 

som äger rum för nöjes skull. Men även om läsning som äger rum på frivillig basis minskar är 
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tonåringar generellt intresserade när de finner en bok eller text som tilltalar dem och det finns 

en medvetenhet vid val av texter (Snowball 2008:106). I studien som Olin-Scheller (2008: 

106- 107) har genomfört, lyfter flera elever fram miljö och personlighetsbeskrivningar som 

bidragande faktorer till att forma realistiska föreställningsvärldar under läsningens gång. 

Andra saker som är viktiga för att tonåringar ska intressera sig för texten är att de kan 

identifiera sig med karaktären och att boken får dem att tänka till (Appleyard 1991:101).  

 

Enligt Appleyard (1991:101) söker läsaren en identifikation med texten. Tonåringen vill 

känna igen sig och kunna dra paralleller från den fiktiva texten och omvandla det till något 

som berör den egna tillvaron. Den identifikation som äger rum behöver inte ha utgångspunkt i 

att läsaren relaterar till fiktionsvärlden på så sätt att det rätt av är händelse som läsaren drar 

paralleller till och kopplar till den egna livssituationen, utan det kan handla som saker som 

individen vill efterlikna och i realiteten befinner sig långt ifrån. Litteraturen öppnar en dörr för 

denna slags identifikationsprocess.  
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3 Metod och material 
 

I följande kapitel presenteras val av metod och det resonemang som föranlett valet. Hur 

intervjuguiden arbetades fram kommer att presenteras, sedan följer en redogörelse för hur 

urvalet av de som deltog i studien gick till och i vilken miljö och under vilka förutsättningar 

som studien genomfördes. Därefter följer en beskrivning av hur databearbetningen gick till. 

De forskningsetiska principer som gäller för denna studie presenteras i kapitlet. Sist följer ett 

avsnitt rörande metodkritik.  

 

 

3.1 Val av metod 

Den metod som användes för att genomföra undersökningen var intervjumetoden och det är 

kvalitativa intervjuer som har gjorts. Den kvalitativa intervjustudien är enligt Johansson och 

Svedner(2010:34) vanligt förekommande inom lärarutbildningen då intervjuer ofta ger viktig 

och intressant information om elevers förhållningssätt i olika frågor. Ytterligare en anledning 

till intervjumetoden är att det går att anpassa följdfrågor och på sätt gå djupare än vad som är 

möjligt i en kvantitativ undersökning. Frågeområdet ska vara detsamma vid varje 

intervjutillfälle men följdfrågor kan variera beroende på vilka svar informanten ger då syftet 

med intervjun är att få så djupgående svar som möjligt (Johansson och Svedner 2010: 35). 

Syftet här är inte att få ett stort utfall utan att ingående beskriva vad ett antal elever på 

teoretiskt inriktade gymnasieprogram anser om skönlitteratur i och utanför skolan och då är 

intervjumetoden att föredra. Då syftet med denna uppsats är att ta reda på tonåringars 

inställning till skönlitteratur i olika situationer så var intervjumetoden den rätta vägen att gå 

dels för att kunna anpassa frågor beroende på vilka svar som framkom, dels för att kunna göra 

en jämförelse och se vad som skiljer olika lässituationer åt.  

 

3.2 Utformning av intervjuguide  

De större frågorna skrevs ner i förväg och det fanns frågeområden som berörde såväl läsning i 

skolan som på fritiden. Frågorna delades upp på detta sätt för att det skulle vara lätthanterligt 

att urskilja svar och för att stämma överens med syfte och frågeställningar. De i förväg 

nedskrivna frågorna fick utrymme i samtliga intervjuer, även om ordningen kunde variera 

något. Följdfrågor kom att variera beroende på svar från den deltagande. I vissa fall fick även 
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följdfrågor en stor roll och dessa kunde variera stort beroende på vilka svar informanterna gett 

på de större frågorna.  Ett exempel är en följdfråga som ställdes i flera intervjuer som kretsade 

kring skillnaden mellan att läsa och se på film. Anledningen till att den blev en relativt 

konsekvent följdfråga var för att ett vanligt svar på frågan Hur mycket läser du på fritiden i 

dag? var att det hade minskat och ersatts av film. Sedan fanns det mer inriktade följdfrågor 

som bara förekom i en eller två intervjuer. Eftersom intervjumaterialet transkriberades gick 

det att urskilja och kategorisera de olika frågeområdena även om följdfrågorna inte alltid var 

desamma.    

 

 

3.3 Urval 

Undersökningen ägde rum på en och samma gymnasieskola i södra Sverige, och valet av 

skola gjords enligt bekvämlighetsprincipen, då det sedan tidigare fanns etablerad kontakt med 

skolan.  

 

Det är 5 kvinnliga och 6 manliga informanter som deltagit. De valdes ut på grund av att de 

hade tid att delta i undersökningen. Informanterna som deltagit i studien går i årskurs två eller 

tre och de går antingen den samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga, eller det 

teknikorienterade gymnasieprogrammet. För denna studie är det inte av stor relevans om det 

är kvinnliga eller manliga informanter som deltar men då tidigare forskning visat att flickor 

läser mer såväl i ung ålder som upp i tonåren (Appleyard 1991:99) är såväl kvinnliga som 

manliga informanter representerade i studien. Dock rör det sig i denna studie inte om någon 

genusstudie på något sätt, men urvalet gjordes på detta sätt för att skapa en bredd.  

 

3.4 Genomförande av intervjuerna 

Informanterna tillfrågades om de hade tid att delta i undersökningen. Om tid för intervju fanns 

senare under dagen bestämdes en tid men de flesta som tillfrågades hade dock möjlighet att 

avsätta tid i direkt anslutning till förfrågan att delta. Intervjuaren tillfrågade i samråd med den 

svensklärare som hade eleverna i ämnet informanterna. Intervjuerna genomfördes i anslutning 

till ett lärarrum, eftersom det fanns möjlighet att sitta ostört där. Det kunde vara så att det 
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passerade en och annan lärare eller elev men det var inget som störde samtalet. Intervjuerna 

spelades in, efter tillåtelse från den deltagande.    

 

3.5 Databearbetning 

Efter att intervjuerna genomförts transkriberades materialet. Under transkriberingen då 

materialet lyssnades igenom och antecknades ner ordagrant framkom det att en del ord och 

meningar i vissa intervjuer var ohörbara. Detta markerades på ett speciellt sätt i 

transkriptionen, dock rörde det sig inte om hela svar som föll bort.  I de intervjuer där namn 

nämndes markerades dessa med X eller annat lämpligt alternativ i transkriberingen.  

 

3.6 Forskningsetik 

Johansson och Svedner (2010: 22) tar upp fyra forskningsetiska punkter som ska uppfyllas vid 

ett examensarbete där kvalitativa intervjuer ingår.   

 

1. Deltagarna i studien har rätt att innan undersökningen får en övergripande och rättvisande 

bild av vad undersökningens syfte är och vilka undersökningsmetoder som används. Innan 

varje intervju genomfördes informerades eleven som skulle delta vad syftet med arbetat var 

och hur materialet som spelades in skulle användas, att delar ur intervjun skulle komma att 

plockas ut och användas i en analys och diskussion i uppsatsen. 

 

2. Ett annat krav som finns är att deltagarna när som helst under undersökningen skall ha rätt 

att ställa frågor och att med en gång får dessa sanningsenligt besvarade. I denna undersökning 

förekom inte många frågor, när de väl gjorde det handlade det inte om undersökningen i sig 

utan att informanten i fråga var osäker på sättet en fråga hade ställt. Vid sådana fall 

omformulerades frågan om det fanns behov för det. 

 

3.”Deltagarna skall upplysas om att de kan avböja att delta eller avbryta sin medverkan utan 

negativa följder”( Johanson och Svedner 2010:22). Innan varje intervju fick den deltagande 

denna information samt en mejladress till den som genomförde undersökningen ifall frågor 

skulle uppstå efter undersökningens praktiska genomförande. 
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4. Det fjärde kravet som ställs är att alla som deltar i studien har rätt att vara anonyma. Detta 

informerades också informanterna om. De fick också information om att det på vissa ställen i 

uppsatsen skulle komma att skrivas ut kön men inget mer, inte heller vilken skola de gick på 

skulle komma att skrivas ut. Gällande det inspelade materialet fick de informationen att ingen 

annan än den som genomförde studien skulle få ta del av det, men att det i uppsatsen kommer 

att finnas med saker de sagt, men att det då rör sig om avidentifierade svar.  

 

3.7 Metodkritik  

Det var 11 informanter som intervjuades (5 kvinnliga och 6 manliga). Dock var det 10 

intervjuer som genomfördes då det vid ett tillfälle var en manlig och en kvinnlig informant 

som ville bli intervjuade tillsammans. Under den intervjun behövde den manliga informanten 

avvika efter halva intervjun av tidsskäl. Slutsatsen drogs att det ändå fanns tillräckligt med 

material, men det faktum att de var två vid intervjun och att en inte genomförde hela är en 

faktor som eventuellt påverkade resultatet. 

 

Det genomfördes inga pilotintervjuer och det var tydligt att urskilja förändringar i struktur 

mellan de två första intervjuerna och de 8 som kom efter, strukturen förbättrades speciellt 

efter den första intervjun vilket var tydligt att se då materialet lyssnades igenom och skrevs 

ner. Dock påverkade detta inte resultatet till den grad att något material blev oanvändbart.  

  

En annan viktig faktor som påverkat resultatet är urvalet. Alla gick i årskurs två eller tre på 

teoretiskt inriktade gymnasieprogram. Det var alltså elever som dagligen kom i kontakt med 

texter av olika slag. Det är något som kan ha påverkat resultatet, speciellt de delar som är 

kopplade till inställning och erfarenheter. Anledningen till att det är elever på teoretiskt 

inriktade program som deltagit är för att syftet var att ta reda på hur läsningen styrs av 

uppgifter. Eftersom de teoretiska programmen har mycket litteraturstudier i svenskämnet och 

som sagt är vana vid att möta texter i olika former, så gjordes bedömningen att de 

programmen var representativa för det som skulle undersökas. Dock är det viktigt att påpeka 

att de reslutat som framkommit är starkt knutna till denna studie och det sammanhang där den 

genomfördes. Det är en kvalitativ studie som utgår från det material som samlats in genom 

kvalitativa intervjuer.  
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4 Resultat  
 

Fokuseringen kommer i denna del att vara på de svar som informanterna gav i intervjuerna. 

Först följer en redogörelse för hur skolan och hemmet motiverat läsning. Sedan följer ett 

avsnitt om hur läsupplevelsen påverkas av uppgifter, då det under intervjuerna med 

informanterna var tydligt att uppgifter påverkade läsningen. Bokdiskussioner som ett forum 

för att få del av varandras erfarenhet och utveckla de egna tolkningarna kommer att tas upp 

samt identifikation och vilka faktorer som är viktiga för att skönlitterär läsning ska kunna 

beröra den enskilda individen. 

 

 

4.1 Hur läsning motiveras i skolan och i hemmet 

Vikten av att kunna tillgodogöra sig texter var något som alla informanter på något sätt fått 

med sig från skolan och hemmet. Det intressanta här är att det i vissa fall kunde skilja en del 

mellan de motiv som las fram beroende på om de gjordes inom skolans verksamhet eller 

utanför.  

 

De informanter som hemifrån hade fått med sig att läsning är något positivt lyfte fram 

Läshastighet, ordförståelse och att läsning var en kunskapskälla både språkligt och innehålls -

mässigt som de haft nytta av i olika sammanhang: 

 

Föräldrar säger att man ska läsa mycket böcker för att få upp läshastigheten och på nv 

läser vi ju väldigt mycket fakta med all kemi och biologi och då måste man ju kunna 

läsa och förstå.  

 

En annan motivering som en del elever nämnde var att skönlitteratur funnits naturligt under 

uppväxten, det kunde handla om att böcker och litteratur i allmänhet diskuterades hemma 

samt att föräldrar eller syskon läste: 

 

                      Mamma satt alltid och läste för oss och det var inte bara barnböcker utan jag 

övertalade min mamma att läsa högt ur de böcker hon själv läste för tillfället och då 

var det ju historieböcker och sådant där, så där kommer intresset för läsning och 

böcker. 
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För om informanten läste på fritiden för närvarande kunde det vara så att intresset att 

diskutera, läsa och tillexempel låna böcker fanns hos omgivningen och fördes över till 

informanten och ett intresse kunde väckas genom det. 

 

Under intervjuerna berördes också textbegreppet i stort, vikten av att tillgodogöra sig olika 

former av texter. Detta var också något som hade motiverats hemifrån tillexempel att 

möjligheten till läsning av morgontidningen fanns och för många informanter var just 

tidningstexter något som de dagligen kom i kontakt med.  

 

Majoriteten av informanterna upplevde att det var lättare att svara på hur hemmet hade 

motiverat läsning kopplat till texten som just text, då det i skolan kunde vara väldigt knutet till 

en uppgift och en specifik samhällskontext som eleverna för tillfället studerade. Så här 

uttryckte en informant det: 

 

Att man ska se samband, det är inte så ofta att de tar upp att vi ska läsa för att det står i 

kursmålen. Utan det är mer att vi ska få en vidare förståelse för samhället. 

 

En intressant faktor som kom upp under en intervju var att skolan motiverade läsning och 

tyckte det var positivt när en elev läste mycket även på egen hand och uppmuntrade dem som 

inte läste att göra det, men det var inte intrikat mot något specifikt sätt att läsa, utan handlade 

mer om uppmuntran i sig. Det en informant här förespråkade är att skolan ska fortsätta att 

motivera eleverna att intressera sig för texten som just text och att kvaliteten på texter är en 

viktig faktor, det kan vara motiverande att bli utmanad i sin läsning och att man ska presentera 

lite svårare texter i skolan då man diskuterar kring ur ett litteraturhistoriskt perspektiv: 

 

                         Det vet ju jag för att fortsätta kring detta med epoker, så tappar jag alltid bort mig 

när jag sitter och bläddrar i skolböckerna och hittar texter som Rolandssångerna och 

då hör jag inte vad läraren säger. Jag tycker kanske att man ska ge mer uppmuntran 

till det, det ger mer möjligheter för barn. Man kanske skulle inleda med läs den här 

texten. 

 

Flera informanter motiverade läsning för sig själva i skolan och då var det i de flesta fall 

texten och dess funderingar som de utgick ifrån, det var lättare att motivera det för sig själv 

om det fanns möjlighet välja bok själv, vilket också kunde vara en bidragande faktor som 
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gjorde uppgiften (om en sådan fanns) intressantare. Det blev roligare och kändes mer 

meningsfullt vilket då motiverade läsning: 

  

Om man bara får välja boken själv så kan ju själva uppgiften bli roligare också, då 

blir det lättare att göra den, och det blir att man lägger ner mer tid på det. 

 

4.2 Hur skriftliga uppgifter påverkar läsupplevelsen  

I detta avsnitt redogörs det för vad informanterna tyckte om skriftliga uppgifter i samband 

med skönlitterär läsning. Detta var ett frågeområde som upptog en stor plats i alla intervjuer 

även om det gestaltade sig på olika sätt, och där vissa var mer positivt inställda till skolans 

uppgiftskultur än andra. Det gemensamma här är dock att det var något som 

gymnasieeleverna som deltog i studien hade åsikter om. Det intressanta i detta sammanhang 

var inte att svaren först och främst kretsade kring att det inte fanns ett intresse för läsning, för 

det fanns det i de flesta fall utan det var formen som inte tilltalade dem eller uppgifternas 

utformning. Det kunde också vara så att uppgifterna hjälpte till att öka förståelsen för det lästa 

och att de hjälpte till att skapa förståelse och struktur för det som skulle göras. 

 

4.2.1 Olika sätt att läsa i förhållande till uppgiften  

Att utformningen av uppgiften var något som påverkade läsningen var något som alla 

informanter hade åsikter och delade meningar om. Uppgiftens utformning och vad 

informanterna ansåg att syftet med den var styrde hur de tog till sig boken, för en del kunde 

det få till följd att intrycket av boken förändrades och att fokuseringen blev att hitta svaren på 

frågorna. Det hade också en del att göra med att det just var en uppgift och att det 

förknippades med något betungande och mindre roligt: 

 

Jag tror man läser annorlunda, jag vet inte riktigt varför men när man får en uppgift, 

det är nästan aldrig en glad reaktion när man får en uppgift och det blir att det dras 

över boken också eller vad man ska säga. Det känns som att det blir störning i 

läsningen, då man letar olika ord eller meningar, det tror jag det gör. 

 

 

 En del elever läste hela boken för att därefter ta i tur med uppgiften, medan andra hade 

uppgiften nära till hands under tiden de läste en bok eller text. Det kunde vara så att det inte 
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blev lika sammanhängande som läsningen på fritiden kunde vara för i fokus stod att lösa 

uppgiften så snabbt som möjligt. Det var mer förknippat med något man måste göra och 

därför ville en del elever få det avklarat så snabbt som möjligt. Skolarbetet var förknippat med 

skolmiljön för de flesta eleverna, detta gällde dock inte läsning i samma utsträckning. 

Eleverna arbetade med uppgifterna i stor utsträckning i skolan och så läste de texterna någon 

annanstans. Detta hade dels med att finna en lugn miljö att göra dels att uppgifter kräver mer 

hjälp och stöd 

 

 Förutom att uppgiften kunde påverkan läsningen var stress en annan faktor som lyftes fram. 

Att skillnaden mellan läsningen i skolan och hemma är att det i skolan finns en deadline då 

det ska vara klart, vilket också går att koppla samman med som tidigare nämnts att man vill 

läsa så effektivt som möjligt. Samtidigt var det också i en del fall att man uppskattade 

möjligheten till läsning i skolan eftersom tiden till det inte fanns hemma, men stressen kunde 

påverka hur boken lästes när det fanns en uppgift till den:  

 

                       Jo, i alla fall sista veckan får då letar man bara efter de punkterna som ska vara med, 

då läser man kanske inte hela boken. 

 

Det blir att texten kommer lite i skymundan då uppgiften ska vara klar inom en viss tidsram. 

Detta berodde dock mycket på vilken studieteknik eleverna använde sig av. Vissa läste som 

sagt boken först och kunde då bilda sig en förståelse för texten som text, vilket gjorde att det 

öppnades upp fler dörrar. Texten kunde alltså få utrymme att vara just text, för informanterna 

hade olika tillvägagångssätt att ta sig an uppgiftskulturen:  

 

Jag läser för att jag tycker om att läsa. När jag väl har börjat med en bok så glömmer 

jag bort att jag har frågor som jag ska svara på.   

 

 För en del stod uppgiften i centrum till den grad att det var svårt att närma sig texten på ett 

dynamiskt och flerdimensionellt plan: 

 

                        Då läser man ju efter det man blivit tillsagd att leta efter. Det blir lite att man 

sökläser och fokuserar på delarna istället för på helheten. Om du läser en bok innan 

du får uppgiften så läser du ju den som i vanligare fall innan du vet vad du ska leta 

efter. 

 

  



17 

 

Det framkom också i en intervju att det inte fanns något motstånd mot det faktum att det 

förkom uppgifter till det lästa, det kunde bidra till en ökad förståelse och tydliga strukturella 

ramar vilket eleven tyckte var skönt, eftersom han i sin utbildning var van att få konkreta 

frågor men syftet med uppgifterna kunde känns platt och meningslöst: 

 

                         Med den nuvarande boken Doktor Glas ska vi ta ut fyra karaktärer om det finns så 

många och vi som läser en naturalistisk bok ska beskriva dem på ett realistiskt sätt 

och tvärtom om man läser en realistisk bok. Själv känner jag att det är en meningslös 

uppgift. Det innebär att jag måste säga att doktor glas är helt god eller helt ond. 

 

 

4.3 Bokdiskussioner som uppgiftsform  

Ett område som kom upp under alla intervjuer och som var något som alla informanter hade 

åsikter om var hur bokdiskussioner organiserades och hur de upplevde den formen. De hade 

arbetat med diskussioner på olika sätt i svenskämnet men även i engelskan. En del 

informanter hade varit med om att en bokdiskussion hade ägt rum efter halva boken vilket då 

kunde påverka den fortsatta läsningen. Om diskussionen ägde rum efter att hela boken var läst 

kunde det ge insikter hur andra hade tolkat texten, dock handlade det en del om hur denna 

diskussion organiserades för att det skulle ge något. Det kunde bland annat handla om 

sammansättningen av gruppen, att det måste finnas att engagemang och ett intresse hos de 

deltagande för texten som just text för att samtalet skulle bli givande. Om dessa 

förutsättningar fann upplevde en del informanter att det kunde ge mycket positivt till det lästa 

dels eftersom det kunde ge något till den egna läsningen, dels för att muntliga uppgifter inte 

betraktades som lika betungande som skriftliga inlämningsuppgifter. Det kunde vara ett bra 

klimat där upplevelserna av texten fick stå i centrum. Många informanter upplevde att 

skönlitteraturen hade ett unikt värde på så sätt att det fanns många olika tolkningsmöjligheter. 

Detta kunde om det rörde sig om ett positivt diskussionsklimat komma till sin rätt i 

diskussioner: 

  

 

Jag tycker nog det bästa är muntliga diskussioner man får ut mer av det, när man 

skriver får man bara del av sitt eget man får inte reda på hur andra tolkar det, det blir 

inte lika berikande, men det beror också på hur bra diskussionen blir, det beror på 

vilka man diskuterar med.  
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Det går bara att göra det med böcker när du samlar samma slags personer i en grupp, 

förstår du? Du kan inte sätta någon som hatar fantasy att läsa en fantasybok för de 

kommer inte bry sig ett dugg om vad som står i boken.  

 

Om diskussionen hade potential att skapa engagemang, kunde de tankegångar och reflektioner 

som lyftes där bli större än själva uppgiften. I tidigare avsnitt behandlades skriftliga 

inlämningar vilket vissa var mer positiva till än andra men det fanns en bundenhet som gjorde 

att texten inte alltid fick stå i fokus vilket efterfrågades bland de deltagande. På den punkten 

kunde bokdiskussioner ge något annat. Förutom att man fick del av andras tolkningar, kunde 

det också vara så att man fick försvara och reflektera mer över sin egen tolkning. Här kunde 

det handla om att bli utmanad, att boken var skriven på ett sådant sätt att den öppnade för 

olika tolkningsmöjligheter: 

  

                    Kanske inte direkt till läsprocessen men mer till det här hur man tolkar boken 

efteråt, kanske man har en bild och efter bokdiskussionen så får man en annan bild 

av boken efter att ha hört andras syn och hur de tolkade det. Oj det här tänkte inte 

jag på. Det tycker jag är kul när det uppstår tolkningsfrågor.  

 

 

4.4 Hur information om böcker påverkar inställningen till litteratur 

En faktor som berördes i intervjuerna var på vilket sätt den information man får om böcker 

och olika epoker i skolan påverkade läsprocessen och läsupplevelsen. En del informanter 

tyckte att det i vissa fall kunde vara bra att få ut boken först och börja läsa ganska 

förutsättningslöst, att boken som text kunde ge värdefull information om hur tillexempel 

samhället såg ut, speciellt om det rörde sig om äldre litteratur men att det ibland också kunde 

vara positivt att få en del bakgrundinformation genom epokstudier. Det ökade förståelsen för 

samhället och att det fanns kunskap att hämta i böckerna som sedan gick att knyta an till något 

annat, det fyllde ett syfte: 

 

Det går väl hand i hand. Litteraturen påverkas ju av historien så då blir det ganska 

naturligt att man tar upp någon historisk händelse som påverkade det som skrevs 

under den tiden, som tillexempel under renässansen. 
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Det kunde också som sagt vara så att eleverna gärna i så stor utsträckning som möjligt ville att 

texten skulle få tala för sig själv. Detta har mycket att göra med att det ansågs roligare att få 

läsa något förutsättningslöst och få tänka till utifrån ens egna individuella preferenser, vilket 

även gällde informationen om böcker: 

 

 Det kan också vara bra att kanske läsa mer öppet i litteraturen och sedan fundera 

kring vad det är man har läst och sedan tänka kring vilken epok det är istället för att 

innan få reda på vilken epok det är. 

 

En annan sak som framkom var att den information som man får under lektionerna kan bidra 

till en ökad förståelse för varför det är viktigt att läsa en viss slags litteratur. Om boken eller 

texten inte först verkade så intressant, kunde de motiv och de förklaringar som läraren gav 

under lektionerna bidra till att lyfta läsupplevelsen och det gav en djupare insikt om varför 

boken eller texten ska läsas. En aspekt som kom upp under alla fall en intervju var att det 

kunde vara lätt att någon författare hamnade mer i centrum och att lektionerna rörande epoken 

i fråga centraliserades till en viss författare; här ville gärna eleven att det skulle vara ett större 

djup och bredd med fler ingångar som på så sätt kunde skapa ett större helhetsintryck för en 

tidsepok. Det skulle finnas en bredd när författare valdes ut och att de representerade 

kulturella gemenskaper och sammanhang. Det kunde annars tendera att bli uttjatat: 

  

Man ska inte centrera allt i en epok kring en bok, ja men om vi har Dickens då ska 

inte hela epoken kretsa kring honom, man ska nämna det och läsa kanske Oliver 

Twist och känna till en del av hans böcker, men det ska inte bara kretsa kring 

honom, det kan vara någon rysk författare eller någon afrikansk. 

  

Det undervisades mycket om litteratur på de teoretiskt inriktade gymnasieprogrammen, vilket 

betyder att eleverna fick en översiktsbild av olika litterära epoker. Detta upplevdes generellt 

som något positivt. Eleverna tyckte att var bra att det pratades om litteratur eftersom det 

bidrog till allmänbildningen och det var viktigt att känna till vissa författare för att de gav en 

grund att gå vidare med: 

  

                       För att bli allmänbildad är det viktigt att du går lite djupare och knyter ihop knutar. 

Det är väldigt viktigt och det kan man göra via litteraturen. 
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4.5 Vikten av att kunna identifiera sig med det lästa 

Under intervjuerna kom det upp många reflektioner gällande vad som styrde valet av det man 

läser och har ett personligt intresse av. Detta gällde såväl läsningen i skolan som läsningen på 

fritiden. Skillnaden mellan skola och fritid var att i skolan fick informanterna ibland välja 

mellan ett visst antal böcker men på fritiden fanns alltid den valfriheten, vilket ökade intresset 

och bidrog till att göra läsningen meningsfull även om detta kunde nås i skolan också. Hur 

valet av litteratur gjordes varierade och också i vilken utsträckning det var viktigt att kunna 

identifiera sig med texten, vilket berodde mycket på vilken typ av bok det rörde sig om och 

vad informanten hade för syfte med läsningen. Dock var viktigt kunna relatera till texten på 

något sätt antingen värderingsmässigt, att bli utmanad och genom att kunna dra paralleller till 

den egna livssituationen. 

 

4.5.1 Att inkludera läsningen i ett större sammanhang  

Skönlitteratur hade potential att fånga informanternas uppmärksamhet på ett sätt som andra 

medier inte hade. För även om film var något som alla informanter lyfte fram som något som 

var ständigt närvarande i deras vardagsliv, så hade skönlitteraturen något annat att erbjuda, det 

fanns större möjligheter till identifikation och medskapande: 

 

För i boken målar du upp en bild själv av hur det är och hur personerna ser ut och 

hur miljön är. Om det till exempel är ett hus så kan jag ju se min farfars hus eller vad 

som helst, man kopplar miljön till sig själv. 

 

De flesta av tonåringarna som deltog i undersökningen hade någon eller några favoritgenrer. 

Detta grundade sig dels på tidigare läserfarenheter som bidrog till att individen kom in på ett 

visst spår, dels på att det hörde samman med den egna personen. 

 

Jag är en kille som sitter hemma om kvällarna och spelar fantasy spel och kollar på 

fantasy filmer, hobbiten är den bästa filmen jag sett i år, jag tyckte verkligen om 

den. Om du sätter mig att läsa en deckare, det är inte jag.  

 

Skönlitteraturen skulle inte vara för långt ifrån verkligenheten, det skulle finnas en möjlighet 

att relatera till det, annars kunde det bli för lössläppt. Samtidigt ville de flesta att 



21 

 

skönlitteraturen skulle kunna fungera som verklighetsflykt Men det skulle finnas vissa 

beröringspunkter som det gick att relatera till annars kunde boken tendera att bli ointressant: 

 

Det som gjorde att jag inte riktigt gillade den var att jag inte kunde relatera till 

hennes situation, och det gjorde henne ointressant och hennes tankar var väldigt 

främmande för mig. 

 

En del skönlitterära böcker kunde tendera att bli väldigt faktaorienterade och då visste man 

vad som skulle hända i större utsträckning än i mer fiktiva berättelser. Det kunde ge en större 

nyfikenhet och vara mer nyskapande att läsa böcker som berörde händelser om inte var för 

vardagsrealistiska, men det kunde ändå vara viktigt att på något sätt kunna koppla läsningen 

till den egna livssituationen: 

 

 Alltså det viktigaste är väl inte att det har med mig att göra, men jag har alltid gillat 

att spela spel, det är en grej då jag läser en fantasy bok så skapar jag ju en egen slags 

värld eller vad man ska säga. 

 

 

4.5.2 Ålder och identifikation  

Hur identifikationen yttrade sig hade en hel del med ålder att göra. Det fanns en tydlig 

koppling mellan ålder och val av litteratur. Val av genre kunde vara detsamma nu som när 

informanterna var yngre. En del hade tillexempel haft fantasy som sin favoritgenre sen de var 

små, men utformningen av handlingen varierade i takt med att de blev äldre. Det fanns vissa 

värden i litteraturen som gick bortom ålder, kampen mellan gott och ont och äventyr är två 

sådana saker som var intressanta och som informanterna kunde relatera till oavsett ålder.  

Harry Potter var en bokserie som många vuxit upp med, han var dessutom i samma ålder som 

många av informanterna då de började läsa serien och var ett exempel på en bokserie som 

följt med informanterna från dt de var yngre fram tills idag.  Det fanns fler exempel på serier 

där läsaren fick åldras tillsammans med karaktären och de informanter som nämnde detta 

gjorde det i positiva ordalag och menade at det bidrog till att skapa en personlig relation med 

karaktären i fråga och man genom den personen kunde följa sin egen utveckling: 

 

Ofta blir det ju så då att när karaktären är 11 år så är man själv i samma ålder och då 

är det lite mer barnsligt medan det senare blir allvarligare när man är i 17 - 18  
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års - åldern och det blir att man läser om karaktärer som håller på att bli vuxna och 

då är handlingen lite seriösare också. 

 

Informanterna läste mer när de var yngre än idag, nu ska det dock poängteras att alla inte att 

läste i större utsträckning när de var yngre, men majoritetsmässigt var det så. Minskningen 

hade dels att göra med att det var annat som tog upp ungdomarnas fritid dels att kraven på 

litteraturen i vissa fall hade ökat: 

 

Det ska kanske inte vara, ja nu hittar hon sin drömprins och de levde lyckliga i alla 

sina dagar. Utan det ska vara något djupare. Jag har ju utvecklats som person. 

 

 

4.6 Läsning när den har potential att beröra 

     Inspiration, utmaning och möjlighet att vara delaktig i skapandet av texten, är nyckelord som 

kan sammanfatta detta avsnitt. På sätt och vis hör det samman en del med identifikation men 

det behövde inte vara bara det som bidrog till engagemanget, utan det kunde vara att texten 

provocerade, att det var människoöden som inspirerade, en ny värld som öppnade sig, eller att 

boken var tilltalande för att den hade en struktur rent visuellt som tilltalade läsaren. 

 

4.6.1 Innan själva läsningen börjar  

Innan själva läsningen satte i gång, ägde det rum ett val då man bestämde sig för vad det var 

man ville/ skulle läsa. En del gick väldigt mycket på bokens framsida, hur den såg och läste 

på baksidan för att bilda sig en uppfattning av innehållet. För andra handlade det om tidigare 

erfarenheter och förväntningar. Detta kunde gestalta sig på så sätt att det var viktigt hur känd 

boken var. Rekommendationer var en annan faktor som spelade roll för hut deltagarna i 

studien valde ut sin litteratur. Även om litteratur inte var ett samtalsämne som var i fokus i 

kompisgemenskapen eller inom familjen så var rekommendationer något som många gick på 

gällande val av böcker: 

 

Jag brukar gå lite på hur känd boken är, för oftast så är kända böcker bra. Om den 

har lästs av många och många vill läsa den, så är den oftast bra. 
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En del ville också gärna läsa på en del för att få ett grepp om handlingen och bokens 

uppbyggnad. Det fanns en stor medvetenhet närvarande vid valet av litteratur: 

 

Det är just det att jag gärna vill läsa på rätt mycket innan, man vet ju själv att 

böckerna kan verka skittråkiga i början och bli bättre sen så det är lite därför jag vill 

kolla upp innan.  

 

 

4.6.2 Handlingen och språkets betydelse för att tonåringarna ska vilja läsa 

Bokens handling och hur den gestaltade sig var något som informanterna nämnde som 

avgörande för om det skulle bli en positiv eller negativ inställning till texten under läsningens 

gång. Det var viktigt att det fanns en balans mellan språket och handlingen. En bra handling 

kunde inte alltid väga upp ett dåligt språk. Om språket var platt och klyschigt och inte 

grammatiskt korrekt drog det ner helhetsintrycket:  

 

Ja det är klart språket är väl det allra viktigaste i böcker. Det kan vara världens bästa 

historia men asdåligt skrivet och då vill man inte läsa det.  

 

        Ibland kunde eleverna söka sig till litteratur för att bli underhållna men då handlade det främst 

om att få en historia berättad för sig, vilket kunde vara välkommet emellanåt men ville de bli 

utmanade sökte de sig till litteratur som provocerade och hade nyskapande inslag.  

   

                 

                     Jag valde Doktor Glas dels för att den var så tunn ursäkta mig och dels var jag lite 

spänd på att boken handlade om en ond präst. 

 

Spänning, överraskningar och äventyr var saker som lockade i litteraturen att den kunde 

erbjuda ett händelseförlopp som var stimulerande för läsaren: 

 

 

Det är ju att det finns spänning i skönlitteratur, det uppstår problem som man måste 

lösa tillexempel, i en deckare är det alltid ett mord som ska lösas och i Harry Potter 

ska han ju döda Voldermort. Det som gör att man vill läsa är att man vill se hur de 

tar sig fram till slutmålet, om de lyckas helt enkelt. 
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     Skönlitteraturen hade ett unikt värde gentemot andra medier såsom film och ljudböcker, 

mycket på grund av att det inom litteraturens värld fanns möjlighet att vara med och skapa 

historien själv på ett annat sätt.  
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5 Resultatdiskussion 
      

     I detta avsnitt kopplas den information som framkommit i resultatdelen samman med tidigare 

forskning och skillnader och likheter mellan det och vad som framkommit i denna studie 

kommer att belysas. Det kommer också redogöras för hur resultatet stämmer överens med 

syfte och hur det svarar upp till frågeställningarna.  

 

     5.1 Inställningen till läsning i skolan 

Den skönlitterära läsningen på gymnasiet är ofta kopplad till uppgifter av något slag. Det kan 

röra sig om uppsatser, recensioner och diskussioner. Ibland är det så att uppgiftens struktur 

och det faktum att uppgifter inte alltid framkallar positiva känslor är något som påverkar 

läsningen negativt men kan eleverna se syftet med uppgiften blir läsningen mer intressant. Det 

fanns ett intresse för berättandet både i och utanför skolan hos de som deltog i 

undersökningen men det handlar om att hitta tiden och ett sammanhang där en interaktion 

med texten som just text kan äga rum. Svedner (2010: 31-  32) menar om att om det finns 

uppgifter kopplat till det lästa, kommer eleverna att läsa tätare i sökandet efter att svara på 

frågorna. Detta visar även min undersökning men det skiljer sig beroende på om det rörde sig 

om en skriftlig eller muntlig uppgift. Skriftliga uppgifter hade en stor roll och påverkade 

också inställningen till boken innan själva läsningen börjat eftersom uppgifter för en del 

elever var förknippat med något tråkigt och att förhållandet mellan läsaren och text då kunde 

bli sekundärt. Samtidigt är det tydligt att se att det ändå fanns möjligheter att engagera sig i 

läsningen i skolan beroende på hur eleven förhöll sig till uppgiften, det var lättare att skapa sig 

ett engagemang om eleven först läste hela boken och sedan gjorde uppgiften, samt fick välja 

boken själv, då var det andra förväntningar och attityder som sattes igång än om läraren valde 

ut vad som skulle läsas.  

 

Det som går att bekräfta i denna undersökning kopplat till tidigare forskning är att en mer 

förutsättningslös läsning ger större möjligheter för läsaren att interagera med texten. Detta har 

även tidigare forskning berört genom Rosenblatt (2002:213- 215) som skriver att läsning 

handlar om att tolka och leva sig in i texten på olika nivåer.  I resultatet är det tydligt att se att 

elever upplever att läsningen i skolan har potential, men huruvida läsningen upplevs som 

positiv eller negativ har mycket med undervisningsformen att göra. 

 



26 

 

 En sak som jag inte var beredd på innan jag genomfört undersökningen och, bearbetat den 

var att det skulle vara så pass stor skillnad mellan skriftliga och muntliga uppgifter; bägge är 

uppgiftsformer och något som ska göras inom skolverksamheten. Kopplat till frågeställningen 

om hur skriftliga och muntliga uppgifter påverkar läsupplevelsen, visar denna studie att de 

skriftliga uppgifterna påverkade läsprocessen i större utsträckning. Bokdiskussioner gav 

väldigt mycket till läsupplevelsen och tolkningarna. Eleverna uppskattade att få del av vad 

andra hade kommit fram till. Om denna diskussion ägde rum efter att hela boken var läst 

handlade det mycket om att diskutera, försvara och även ompröva de egna tolkningarna efter 

vad som kom fram under samtalet. Här har skolan en stor möjlighet att göra diskussioner 

intressanta och då handlar det mycket om sammansättningen av grupperna och att ta reda på 

vad eleverna faktiskt är intresserade av att läsa; Då kan diskussionerna utvecklas till ett 

dynamiskt och lärorikt klimat. En annan intressant faktor gällande bokdiskussioner var att 

eleverna upplevde att om en bokdiskussion ägde rum efter att halva boken var läst kunde det 

påverka den fortsatta läsningen. Erfarenheter och förväntningar kan alltså snabbt ändra 

riktning om det tillkommer ny information. Melin (2004: 37) skriver en del om lässcheman 

och associationsbanor, dels det som läsaren bär med sig in i läsningen, dels det nya som 

tillkommer under läsningens gång. I denna studie var det tydligt att dessa kunde ändra 

riktning då böcker diskuterades. Detta gällde även litteraturundervisningen, som nämnts i 

teoridelen är det vanligt att man inom den svenska gymnasieskolan och främst på teoretiska 

gymnasieprogram utgår från epokstudier när litteratur behandlas (Rosenblatt 2002:60). Den 

erfarenheten hade även de deltagande i denna studie. Att kunna sätta in läsningen i ett större 

sammanhang och se det som en helhet både textmässigt och i förhållande till den 

samhällskontext det skrevs i var viktigt och därför var den kunskapen värdefull för eleverna. 

Dock var det lite samma resonemang här som när det gällde uppgifter. När och hur man fick 

informationen styrde hur man sedan läste. Det var bra med en förförståelse och eleverna 

uppskattade att de fick kunskap om olika författare men det kunde också vara mer utmanande 

och att läsa en text och själva försöka koppla samman det med en epok i stället för att läraren 

först presenterade och pratade om den. Även i detta resultat är det tydligt att det går att 

urskilja detta med hur förväntningar, inställning och erfarenheter påverkar läsningen. 

 

 Sammanfattningsvis går det att säga att förförståelse var viktigt men inte till den grad att man 

primärt bar med sig detta under läsningen. Det skulle finnas möjlighet att tolka och dra 

slutsatser efter egna preferenser som kopplades till texten som just text. Nu ska dock 

poängteras att denna text grundar sig på en studie med elever på teoretiskt inriktade 
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gymnasieprogram. En elevgrupp som generellt är vana vid att läsa olika slags texter. 

Resultatet hade kunnat bli annorlunda om målgruppen varit en annan. Det intressanta med att 

undersöka elever på teoretiskt inriktade programs inställning till skönlitteratur är just detta 

med bland annat epokstudier. De ska igenom mycket litteratur under sina år på gymnasiet 

men vilka möjligheter till interaktion med text finns egentligen. 

   

5.2 Inställning till fritidsläsning och vad som krävs för att en text ska kunna beröra   

Att bli berörd och känna engagemang med texten var viktigt när det gällde både 

fritidsläsningen och den läsning som ägde rum i skolan. Läsningen hade precis som tidigare 

forskning visat (Appleyard 1991:99) minskat hos tonåringarna i denna studie i takt med att de 

blev äldre. Om tonåringarna i min studie läste på fritiden, vilket inte alltid var fallet, men när 

de gjorde de fanns en stor medvetenhet i val av text, de ville kunna utvecklas genom texter av 

olika slag. När de läste på fritiden ville de flesta ta god tid på sig för att kunna komma in i 

texten; därför var det vanligt är läsning förekom på lov, helger, eller att tid avsattes i förväg. 

De erfarenheter, de motiveringar man fått med sig hemifrån och rekommendationer styrde 

valet av text. Den typ av skönlitterär text som individerna sökte sig till kunde vara av samma 

slag nu som när de var yngre. Läsningen var ingenting som kontinuerligt diskuterades med 

vänner men de flesta ansåg ändå att skönlitteraturen som äger rum för nöjes skull har ett unikt 

värde framför andra medier såsom film.  En av frågeställningarna till denna text var: Vad är 

viktigt för att eleverna ska känna att de blir berörda av texten och hur viktigt är det att kunna 

identifiera sig med det lästa? Det som framkom i resultatet är att det kan skilja mycket mellan 

vad informanterna identifierar sig med och vad de relaterar till. En sak som var viktig för att 

känna sig berörd av en text var att det fanns en balans mellan språk och handling. Detta 

förvånade mig lite, eftersom den forskning jag har läst främst talar om att tonåringar tycker 

det är viktigt med karaktärer, identifikation och att det finns spänning (Olin-Scheller 2008: 

106- 107) samt att tonårsläsaren kan identifiera och känna engagemang med texten(Appleyard 

1991:101). Det var viktigt men språket var minst lika viktigt för att de skulle vilja läsa och hur 

texten rent visuellt var strukturerad hade också betydelse. 
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5.3 Skillnader och likheter mellan skol- och fritidsläsning och vilken roll förväntningar 

och erfarenheter har   

En skillnad mellan läsning av skönlitteratur i skolan och på fritiden var att det i skolan fanns 

faktorer som kunde störa läsningen eftersom det fanns uppgifter och ett utsatt datum när de 

skulle vara klara. Detta kunde vara negativ inverkan på läsprocessen. Positivt var att det fanns 

möjlighet att samtala om det lästa med andra, något som inte ägde rum på samma sätt på 

fritiden. Det som tonåringarna i studien relaterade identifierade sig mer var mer generellt och 

inte direkt kopplat till läsning i eller utanför skolan. Det handlade om att få möjlighet att 

integrera med texten men eftersom det fanns större möjlighet att kontinuerligt fokusera på 

texten om uppgiften kunde kopplas bort, så var det lättare att fokusera på texten på fritiden. 

Det fanns möjlighet att relatera och identifiera sig med texten även när läsning ägde rum i 

skolan, speciellt om man fick del av andras versioner och kunde dra paralleller mellan dem 

och de egna tolkningarna. Förväntningar, erfarenheter och inställning påverkade elevernas 

inställning till läsning i skolan, främst utifrån att uppgifter inte var något positivt, och de 

erfarenheter som fanns var det var vissa böcker som uppskattades mer än andra och då ville 

eleverna gärna välja bok själva. En grundläggande inställning till skönlitteratur generellt fanns 

naturligtvis hos alla informanter men inställning till en viss typ av litteratur kunde snabbt 

förändras om man fick bakgrundsinformation, vilket var något som skolan kunde erbjuda på 

ett annat sätt än vad som skede på fritiden.  
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6 Slutsatser 
Syftet med denna text var att ta reda på om det förekommer stora skillnader i inställning och 

förhållningsätt till det lästa beroende på i vilken situation läsningen äger rum. De slutsatser 

som har framkommit är följande: 

 I skolan var inställningen till läsningen kopplad till om det var skriftliga eller muntliga 

uppgifter som stod i fokus där främst de skriftliga uppgifterna påverkade själva inställningen 

till boken och eleverna tenderade att läsa tätare i sitt sökande efter att finna svar medan de 

muntliga diskussionerna främst påverkade tolkningarna och gav mer insikt till den egna 

läsupplevelsen. Det som var viktigt för att eleverna skulle kunna identifiera sig och relatera 

till texten var dels att det fanns något som utmanade dem dels att det i texten fanns möjlighet 

att vara medskapande. För att bli berörd av boken var en balans mellan handling och språk 

viktig. 

För att göra en slutlig sammanfattning, är det tydligt att se att trots allt som sägs om att 

tonåringar inte vill läsa böcker, finns ett intresse för berättandet och inte bara det utan för det 

mer djupgående och medvetna, inte det färdiga och tillrättalagda. Här är det viktigt att våga 

släppa föreställningarna om att tonåringar inte läser och som vuxen och som lärare utmana 

dem i deras läsning. De skulle vara öppna för det så länge det finns möjlighet till delaktighet i 

valet. För sist men inte minst, det finns en anledning till att Ronseblatts tankar om läsning 

som en aktiv medskapande handling är aktuella tankegångar sex decennier efter att hon först 

presenterade sin forskning. 

 

7 Fortsatt forskning  

Det känns som att det fokuseras väldigt mycket på att tonåringar inte är intresserade av att 

läsa skönlitteratur och min undersökning visar också att läsningen går neråt i takt med att de 

deltagande blir äldre. Men en viktig faktor är detta med medvetenhet vid textval. Det finns ett 

intresse för det berättande ordet, kanske inte alltid i bokform men när det väl finns kan 

tonåringar vara mycket noggranna i sina textval. På det området vore det intressant att få ta 

del av mer forskning.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide  

 

Uppvärmningsfrågor  

 Om jag säger ordet ”skönlitteratur” vad tänker du på då? 

 Kan du berätta om någon text eller bok som du läst och uppskattat? 

 

Frågor som berör skönlitterär läsning i skolan 

 Vad gör ni med den skönlitteratur ni läser i skolan? 

 Hur mycket tid uppfattar du att det läggs på läsning i skolan? Hur stor eller liten roll 

tycker du att det har? 

 I vilken miljö äger läsning i skolan rum? 

 Tycker du att det är mycket fokus på litteratur kopplat historia och litteraturhistoria i 

skolan, alltså att ni jobbar mycket utifrån olika epoker och vad finns det för positivt 

och negativt med det? 

 Hur tycker du att lärare motiverar skönlitterär läsning? 

 Hur tycker du att det fungerar med samtal om texter och brukar det finns frågor som 

du ska svara på under eller efter du läst texten/boken? 

 Hur tror och tycker du att det påverkar din läsning om det finns frågor som ska 

besvaras? 

 

Frågor som berör den skönlitterära läsningen på fritiden 

 Hur mycket läser du på fritiden?   

 Skulle du vilja berätta lite om det finns några speciella plaster du helst läser på? 

 Är det skönlitteratur i bokform som du främst kommer i kontakt med eller kan det vara 

ljudböcker och så fall hur ofta? 

 Tycker du att ditt val av vad du läser har förändrats sen du var yngre och hur mycket 

skulle du säga att du läser på fritiden idag? 

 Vad är viktiga faktorer för att en bok eller text ska fånga din uppmärksamhet och du 

ska fortsätta vilja läsa? 
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 Är det något speciellt område du håller dig till när du väljer en bok? Vad vill du veta 

innan du bestämmer dig för vad du ska läsa? 

 Brukar du prata om böcker och texter med andra, med exempelvis kompisar och/eller 

familj? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


