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1. Inledning 
Den här undersökningen handlar om läsning av skönlitteratur i skolan som jag anser är ett 
viktigt moment i undervisningen i svenska i grundskolan. Idag arbetar jag som lärare på 
högstadiet. Jag har också arbetat i grundskolans lägre åldrar. Det är intressant att se hur man 
arbetar med den fortsatta läsningen i skolan och vad elever anser om läsning av skönlitteratur 
i de högre åldrarna. 
 

1.1 Syfte och metod 
Syftet med den här uppsatsen är att se hur den fortsatta läsningen uppfattas av elever i år 9 
och vilka attityder till läsning av skönlitteratur som finns hos de elever jag undersöker.  
   Den metod jag har valt är en enkätundersökning i tre stycken klasser i år 9. Undersökningen 
skedde på höstterminen och det var i början av år 9. Valet av år 9 beror på att eleverna har 
kommit en bit i sin läsutveckling och förmodligen också har bildat sig en uppfattning om vad 
läsning av böcker är.                           
   Enkätundersökningen skedde under tre tillfällen och varje klass genomförde 
undersökningen vid varsitt tillfälle. Innan eleverna deltog i min undersökning skickade jag 
hem ett brev till föräldrarna som fick godkänna att deras barn fick delta (se bilaga 1). I brevet 
förklarade jag att alla svar kommer att vara helt anonyma. Jag genomförde undersökningen 
när jag fått in 50 stycken svar. Det hade jag på förhand bestämt som ett bra antal att utgå ifrån. 
Anledningen till det var möjligheten att lätt omvandla svaren till procent, samtidigt som det 
var ett tillräckligt stort antal för att vissa tendenser skulle kunna utskiljas. 
   Varje enkätundersökning inleddes med en kort presentation av mig. Eleverna känner till mig 
som person, eftersom jag arbetar som lärare på skolan, men de vet inte vem jag är som lärare 
och är inte i beroendeställning till mig. 

1.2 Tidigare forskning 
Om man läser avhandlingar och böcker om läsning av skönlitteratur hos unga, så ser man att 
det har skrivits en hel del om det i år 8.  I den här undersökningen har jag istället riktat in mig 
på år 9. 
   I sin avhandling Från vildmark till grön ängel. Receptionsanalyser av läsning i åttonde 
klass beskriver Helen Schmidl litteraturläsningen i skolan. Hon följer undervisningen i 
svenska under ett helt läsår i år 8, och analyserar hur ungdomar gör sina tolkningar av 
skönlitteratur och hur skolan och svenskämnet formar ungas förhållningssätt till läsning. 
Schmidl konstaterar också att flickor och pojkar läser på olika sätt.1    
   I böckerna Att läsa skönlitteratur med tonåringar och Reflekterande läsning och skrivning. 
Årskurs 7-9 undersöker Molloy läsningen i skolan och diskuterar vad läsning är. Diskussionen 
utgår från receptionsforskningen och beskriver mötet mellan eleverna och de texter som de 
läser. Molloy analyserar svenskundervisningen från ett helhetsperspektiv och förklarar hur 
viktigt det är att veta om alla bakomliggande faktorer som påverkar undervisningen. Hon ger 
exempel på hur en dålig klassrumsmiljö kan påverka samtalet kring böcker i klassen och 
undersöker ett genusperspektiv i klassrummet.2   

                                                             
1 Helen Schmidl, Från vildmark till grön ängel. Receptionsanalyser av läsning i åttonde klass (diss.), Göteborg 
och Stockholm 2008, passim. 
2 Gunilla Molloy, Att läsa skönlitteratur med tonåringar, Lund 2003 och Reflekterande läsning och skrivning. 
Årskurs 7-9, Lund 1996, passim. 
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   Även Elaine Millard tar upp genusperspektivet i läsning av skönlitteratur i sin bok 
Differently Literate. Boys, Girls and the Schooling of Literacy. Det framgår att pojkar och 
flickor bl.a. väljer olika genrer i sitt läsande, och att det är fler flickor som tycker om att läsa i 
skolans miljö än pojkar3.   
   Ett närbesläktat område, nämligen ungas föreställningsvärldar, tar Judith A. Langer upp hur 
litteraturundervisning kan byggas upp så att man som lärare får ta del av vad eleverna tänker 
när de läser. Hon förklarar i boken Litterära föreställningsvärldar.  Litteraturundervisning 
och litterär förståelse att med rätt lotsning från läraren kan litteraturundervisningen vidga 
elevers horisonter i sitt tänkande, vilket gör att de förstår sin omvärld bättre och mognar som 
människor.4 Hon anser också att det är en livslång resa, och att elever måste få hjälp att tänka 
i dessa banor kring litteraturen. Hjälpen ligger i att tolka texterna och att ha ett bra klimat i 
elevgrupperna, vilket leder till att fler elever vågar komma till tals. Genom andras reflektioner 
växer ens egen horisont av textens innehåll och mening. Läraren ska vara i bakgrunden under 
samtalen, och tro på att litteratur ”provocerar” vårt tänkande och att elever är ”kompetenta” 
som tänkande individer. Samtalen ska inte vara helt styrda av en lärare, som enbart har frågor 
om det lästa och eleven svarar på frågorna. Det ska istället enligt Langer vara ett ”maktskifte” 
i klassrummet och att diskussionen ska utgå från alla.5 
   Om ”efferent” och ”estetisk” läsning skriver Louise M. Rosenblatt i sin bok 
Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa. Begreppen är två olika sätt att läsa. Det 
ena är sökläsning, efferent läsning. Den estetiska läsningen är en friare läsning. Då läser man 
utan att ha någon speciell riktlinje.6     
   Rosenblatt poängterar noga i sin bok betydelsen för alla människor att läsa. Det ger oss 
verktyg att förstå omvärlden och en social insikt. En kunskap om att människor kan vara olika 
beroende på att vi lever i olika kulturer. Hon menar att en viktig roll lärare har är att visa 
eleverna hur betydelsefull litteraturen är. Litteraturen ser hon som en nyckel till människors 
mognad och som ett sätt att identifiera sig med andras liv.7    
   Aidan Chambers är en ofta citerad författare i lässammanhang. Han har forskat mycket om 
hur man väcker läslust hos elever. Chambers redogör i sin bok Böcker omkring oss. Om 
läsmiljö hur viktigt det är med just böcker omkring oss. Skolans miljö ska vara tilltalande och 
erbjuda eleverna litteratur. Han tar upp ”läsandets cirkel” och hur läsandet tar form. Läsandet 
flyter på om man har kommit in i cirkeln. En del av den är att ha tid att läsa, och det kan vara i 
form av antingen tyst läsning eller högläsning. Tillgång till böcker är ytterligare en del. Den 
sista delen är respons och boksamtal. När delarna fogas i varandra så har man kommit in i ett 
läsande som har förutsättning att fortsätta.8 
   Det finns en hel del skrivna c-uppsatser som handlar om läsning. Jag har hänvisat till två 
stycken uppsatser. Den ena är Maria Axelssons examensarbete ”På fritiden läser jag inte, då 
vill jag ha roligt”. Uppsatsen tar upp pojkars läsning i år 8.9 Den andra är Cecilia Stålhandskes 
examensarbete om läsning som heter ”Läslust! Tio femtonåringars läsvanor och attityder till 

                                                             
3 Elaine Millard, Differently Literate. Boys, Girls and the Schooling of Literacy. London and Philadelphia 1997, 
s.13.  
4 Judith A. Langer, Litterära föreställningsvärldar. Litteraturundervisning och litterär förståelse, Göteborg 
2005, passim. 
5 Langer 2005, s. 64 och 77. 
6 Louise M. Rosenblatt, Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa, Lund 2002.s. 40f. 
7 Rosenblatt 2002, s. 65 och 83. 
8 Aidan Chambers, Böcker omkring oss. Om läsmiljö, Stockholm 1995, s.11. 
9 Maria Axelsson, ”På fritiden läser jag inte, då vill jag ha roligt”, examensarbete, Växjö Universitet, 
vårterminen 2008, passim. 
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läsning och skönlitteratur”. Stålhandske tar upp den fortsatta läsningen i skolan och beskriver 
läsningen som något man hela tiden måste öva på och hur elever uppnår en god läsförmåga.10 
   Jag har använt mig av de här examensarbetena till viss del och har jämfört mina resultat 
med en del av resultaten som kom fram i deras undersökningar. 

2. Elevers attityder till läsning – undersökningen 
Enkäten består av 11 stycken frågor (se bilaga 2). Det är både slutna och öppna frågor. Efter 
det första undersökningstillfället såg jag av en del elevsvar att de behövde hjälp med att förstå 
ordet litteraturundervisning. Detta ord förklarade jag tydligt vid de två andra 
undersökningstillfällena. Jag fanns även på plats med klasserna hela tiden för att svara på 
eventuella frågor. En svår fråga var fråga nummer 8: ”Finns det läslust i skolan?”. Den frågan 
fick jag precisera exakt vad jag menade med ordet läslust, men av svaren att döma så var det 
inga problem med att svara. 
   Det är också viktigt att påpeka att det var mest flickor som deltog i undersökningen, 36 
stycken flickor och 14 pojkar. 
   Det var mycket roligt att läsa elevernas svar. De svarade ganska utförligt på de öppna 
frågorna. I de slutna frågorna var det ju dessutom svar som jag kunde omvandla till statistik 
och procent. Där märktes det att det lutade mer åt en positiv attityd än en negativ. Jag har 
redovisat och resonerat kring de slutna frågorna och dess följdfrågor först, sedan kommer 
redovisningen av de öppna frågorna. En del av de öppna frågorna besvarades så tydligt att jag 
även där har kunnat rita upp ett diagram.  

2.1 Elevers läsning utanför skoltid     
Den första frågan jag ställde i enkäten var en sluten fråga med tre stycken svarsalternativ: 
”ja”, ”nej” och ”ibland”. Frågan i enkäten löd: ”Tycker du om att läsa böcker på fritiden?”. 
Eleverna svarade också på en följfråga där de motiverade hur de tyckte. Siffran i diagrammet 
visar att svaret ”ibland” var det mest frekventa svaret (46 %). Svaret ”ja”  
(42 %) kom inte så långt efter och ”nej”(12 %) var absolut inte en majoritet av vad eleverna 
svarade. Resultaten tyder på att eleverna har en ganska positiv attityd till läsning av 
skönlitteratur på sin fritid.  

 

 
 

Diagram 1. Elevsvar på fråga 1.a ”Tycker du om att läsa böcker på fritiden?” 
 
Många av dem som svarade ”ja” i undersökningen uttryckte en stor glädje i att läsa i sin 
motivering. En elev har svarat att det är en hobby, medan en annan har motiverat att det är att 
kombinera nytta med nöje. Ett svar tog upp att eleven är uppvuxen med böcker omkring sig 
                                                             
10 Cecilia Stålhandske, ”Läslust! Tio femtonåringars läsvanor och attityder till läsning och skönlitteratur”, 
examensarbete, Högskolan i Kalmar, höstterminen 2008, passim. 
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och att intresset har kommit tack vare det. Ett talande ”ja”-svar var: ”Det finns ingenting 
bättre än att läsa en jättebra bok”. En del svarade att det är avslappnande att läsa böcker. 
Känslan av att man drömmer sig bort kom också fram. Man kan konstatera att det har 
motiverats på ett varierade sätt i ja-svaren. 
    Det som är intressant med svaret ”ibland”, som majoriteten av alla elever har svarat, är hur 
de har motiverat sina svar. Många angav tidsbrist, något man kan koppla till tidigare studier 
inom läsning. Chambers har påpekat tiden som en viktig del av ”läsandets cirkel”. Han har 
resonerat fram att tiden är en viktig del av läsandet.11Det ser jag stämmer överens med min 
undersökning. Många av ”ibland”-svaren skulle kunna ha varit ett ”ja-svar”, men eleven 
motiverade ofta att tiden inte räcker till. En orsak till tidsbristen är skolans alla uppgifter som 
ska hinnas med, en annan är att man har andra saker att göra på fritiden. När sådana 
motiveringar kom fram som att det finns andra saker att göra, tycker jag att det är en fråga om 
prioritering, och en klar attityd till att läsning inte har speciellt hög status på fritiden. 
   När man läste motiveringarna till ”nej”-svaren kom det ofta fram brist på intresse. Möjligen 
associerar eleverna läsning till skolarbete och något kravfyllt och inte som en aktivitet på 
fritiden. Molloy har tittat på tonåringars reaktioner gällande böcker och läsning. Hon tar upp 
ett exempel och menar att läsning kan uppfattas som ”rätt” eller ”fel”. Det beror på att man 
ofta har t.ex. ett boksamtal som förhör när en bok är utläst. Eftersom eleverna upplever det 
som en kravfylld situation, så kan det bli ett allmänt sätt att uppleva skönlitteratur.12  
   Även Langer tar upp det i boken Litterära föreställningsvärldar. Hon har sett många 
klassrum där boksamtalet går ut på att bara kontrollera att svaren är korrekta och att 
boksamtalet blir ett kontrollinstrument för att se att eleverna har läst boken. Inte för att väcka 
elevers tankar och att förmedla att böckerna öppnar upp till ett tänkande. Att väcka tankar är 
en av övertygelserna som ligger bakom Langers fyra principer om det 
”föreställningsbyggande klassrummet”, att diskussionen ska leda till att tankar väcks.13        
   Jag tror faktiskt att det kan vara en orsak till elevernas ”nej”-svar, att de från någon del av 
sin skoltid inte har blivit introducerade i det litterära tänkandet, och kanske har fått fel 
uppfattning om varför man läser skönlitteratur.  
   Schmidl analyserar det här problemet i sin avhandling Från vildmark till grön ängel. Där 
har hon tittat på hur läsundervisningen är utformad och vilka tankar och attityder det finns till 
läsandet. Hon tog upp ett exempel med två elever som står inför uppgiften att läsa en bok: 
”Jessica och Oscar gick in i bokläsandet med känslan av att det skulle bli svårt och 
tidskrävande”.14 Här har vi en uppfattning om varför man inte är intresserad av att läsa 
böcker. Schmidl menar att bokläsandet uppfattas höra till skolans aktiviteter och ses som 
något svårt och tidskrävande. Både Jessica och Oscar valde i stället film, och orsaken till det 
ser Schmidl som en uppfattning om att boken tillhör skolans värld, medan film förknippas 
med fritiden. Den uppfattning som kom fram i Schmidls undersökning var tidsbrist och att det 
är tidskrävande att läsa en bok. Att det kan upplevas så förklarar Schmidl med att 
läsförståelsen är en färdighet som inte bara kommer av sig självt, utan att det tar tid att bli en 
god läsare.15  
   I en del av ”ja”-svaren i min undersökning så angavs det att man läser böcker för att man får 
bättre lästeknik och lär sig att stava. Någon nämnde också att grammatiken blir bättre. Även 

                                                             
11Chambers 1995, s. 11. 
12 Molloy 2003, s. 184f. 
13Langers fyra principer:(1)elever behandlas som individer som under hela livet bygger föreställningsvärldar, 
(2)frågor behandlas som en del i den litterära erfarenheten,(3) klassens umgänge är ett tillfälle att utveckla 
förståelse och (4)för att berika tolkningarna används en mängd olika perspektiv. Langer 2005, s.77, 78 och 80. 
14 Schmidl 2008, s.166. 
15 Schmidl 2008, s. 165f. 
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att man lär sig fakta kom fram. De här motiveringarna är bra i sig, men det är inte hela bilden 
av läsandet. Tankar ska också väckas som bara är ens egna. Det är intressant att koppla svaren 
till receptionsforskaren Rosenblatts teori om efferent och estetisk läsning.16   
   Ett ”nej”-svar reflekterade över valet av böcker: ”jag hittar inte så många [böcker] som jag 
gillar”. Det har jag kopplat till vad Chambers tar upp om fungerande läsning och att alla delar 
ska vara uppfyllda för att läsandets cirkel ska kunna fungera optimalt. En viktig komponent är 
att det ska finnas böcker omkring oss för att vårt intresse ska väckas.17 Eleven har pekat på 
denna viktiga del, att det måste finnas böcker som man är intresserad av för att man ska kunna 
läsa på ett lustfyllt sätt.  
   En attityd som kom fram i ett av ”nej”-svaren löd: ”för att det är tråkigt och e för dom som 
inte har någonting att göra på fritiden”. Här kan man anta att vi har en elev som kanske inte 
riktigt har introducerats till litteraturen på rätt sätt, att elevens tankar ska vara med i tolkningar 
av det lästa. Enligt min åsikt är det viktigt att få reda på orsaker till attityder som den här, för 
att kunna bemöta en elev på rätt sätt . Enkäten gör nytta i och med att den ger eleverna 
möjlighet att få ord på varför de tycker det ena eller det andra, och för mig som lärare får 
chansen att ta del av åsikterna. 
 

2.2  Ibland är det roligt att läsa böcker i skolan 
Nästa slutna fråga, med exakt samma svarsalternativ och följdfråga som till fråga 1a, löd: 
”Tycker du om att läsa böcker i skolan?”. Även här var det en majoritet av svaret ”ibland”  
(56 %). Sedan följer svaret ”ja”(26 %) och svaret ”nej”(18 %) . 

 

 
 

 

Diagram 2. Elevsvar på fråga 2.a ”Tycker du om att läsa böcker i skolan?” 
 
Om man tittar närmare på anledningen till svaret ”ibland” kom det bl.a. fram att det beror på 
vilken bok läraren har valt att eleverna ska läsa i skolan. Det kom även fram att boken måste 
vara anpassad till rätt målgrupp och att det upplevs som jobbigt att redovisa boken i 
recensioner eller utvärderingar. En elev svarade: ”jag tycker om att läsa själva boken men inte 
när det är en massa uppgifter som man måste göra och när det är en gräns på hur långt man får 
läsa”. Återigen framkom känslan av att målet med redovisningen mer fokuserar på 
kunskapskontroll än ett utbyte av de tankar som väcks av boken. Det tyder enligt min mening 
på att Langers teori bör beaktas av undervisande lärare. Undervisningen ska både vara en 
redovisning av vad boken handlar om, men det är också viktigt att man lyfter fram elevernas 

                                                             
16 Rosenblatt 2002, s.  41. 
17 Chambers 1995, s. 11. 



7 

 

tankar. Läraren ska backa och släppa fram elevernas tankar i diskussionen av böckerna.18 Det 
är ett sätt att lära sig att diskutera och Langer ger ett exempel på hur en lärare gör detta:  
 
Hon stödjer elevernas diskussion genom att lyssna på deras tolkningar, be om klargöranden, inbjuda till 
deltagande och orkestrera diskussionen. Hon stödjer deras sätt att tänka genom att fokusera, forma, 
sammankoppla, och höja nivån.19 
 
Det här låter så enkelt men det är enligt min mening inte helt enkelt att bedriva en sådan 
undervisning. Det krävs en hel del kunskap och färdighet av läraren för att möta eleven 
och sedan höja nivån. Med min erfarenhet tar det tid att lära sig att möta elever på rätt 
nivå och det är kanske inte det första man klarar av som nyexaminerad lärare. Men om 
kunskapen finns hur man kan lägga upp litteraturundervisningen hos läraren, så tror jag 
hälften är vunnet.   
   Vidare så har eleverna motiverat att ”ibland”-svaren beror på att det är mycket ljud i 
skolan och att det är korta raster. En av eleverna har motiverat att det är svårt att 
koncentrera sig i skolan. Det kan man koppla till Chambers tankar om läsmiljö i kapitlet 
”Platser att läsa på”. Chambers menar att människan är ett vanedjur som vill veta vad 
och hur saker ska göras: ”var, när, hur och av vem”.20 Om skolan arrangerar platser att 
läsa på tror jag att det omedvetet bjuder in elever till läsning, och om vi nu är 
vanemänniskor så måste läraren visa eleverna vanan för att det ska kunna bli en. Men 
det som också är viktigt med speciella platser för läsning är att det ger eleverna 
möjlighet att läsa i lugn och ro. ”Ja”-svaren tog också upp läsmiljön. En del av eleverna 
har svarat att det är tyst under läsningen och att de uppskattar det. En elev känner sig 
avslappnad under läsningen. Det tolkar jag som att läsningen också ger eleverna stunder 
av lugn och ro.  
   Vissa elever svarade att man får bättre vokabulär av att läsa och att man förbättrar sitt 
språk. Andra svarade att de tycker om att läsa böcker och därför också tycker om att 
läsa i skolan. En attityd som jag ställer mig frågande till är när eleven har motiverat att 
den hellre läser än att göra annat skolarbete. Men det kan också tolkas som att läsningen 
faktiskt är så fantastisk rolig när den fungerar att den vinner över alla andra ämnen. 
   Maria Axelsson har i sin c-uppsats gjort en koppling mellan hur mycket pojkar läser 
och hur de ligger till i sin läsutveckling. Hon såg i sin undersökning att de som läser 
mycket också ligger på en högre nivå i läsutvecklingen. Hon påpekar att läsning av 
skönlitteratur i skolan inte bara ska vara svenskämnets ansvar utan att den även kan 
bedrivas i andra ämnen med rätt syfte. Vidare ser Axelsson inte det nödvändiga i att 
bara läsa skönlitterära texter. I hennes undersökning kom det fram att det är hur mycket 
man läser snarare än vad man läser som bidrar till en god läsförståelse.21 Jag håller med 
i Axelssons resonemang till en viss del. Jag tycker att det är viktigt att eleverna också 
närmar sig den estetiska läsningen i deras läsutveckling, och det gör man enligt min 
åsikt bäst genom att läsa många skönlitterära texter. Om det är helt valfritt för eleven 
vad den läser tror jag att en del elever fastnar i vissa genrer av texter. I det fallet ser jag 
det som en av mina viktigare uppgifter som lärare att vägleda eleverna i vad de ska läsa, 
inte hur mycket de läser.  
 

                                                             
18 Langer 2005, s.  78. 
19 Langer 2005, s.  105. 
20 Chambers 1995, s. 37. 
21 Axelsson 2008, s. 37. 



8 

 

2.3  Det är viktigt att läsa böcker  
Denna slutna fråga handlade om en viktig uppfattning och löd: ”Tycker du att det är viktigt att 
läsa?”. Tre stycken svarsalternativ fanns att välja på: ”ja”, ”nej” och ”vet inte”. Hela 82 % av 
eleverna i min undersökning menade att det tycker det är viktigt att läsa böcker. 
 

 
 

Diagram 3. Elevsvar på fråga 4. ”Tycker du att det är viktigt att läsa?”. 
 
Schmidl pekar på problemet att omgivningen påverkar synen på hur  viktigt det är att läsa och 
menar att elever kan komma i konflikt mellan två läskulturer; familjens läskultur, som anser 
läsningen som viktig, och kompisarna som anser att läsning inte är det. Båda påverkar elevens 
förhållningssätt till läsning.22 Av siffrorna i mitt diagram ser man att förhållningssättet till 
läsningen är bra. Om man gör en koppling till vad Schmidl har tagit upp om läskulturer, så ser 
det ut som om eleverna i min undersökning inte står i någon konflikt. De har en läskultur som 
anser läsningen som viktig. Schmidl ger en förklaring till hur läskulturer kan vara, men man 
kan också tänka sig att det finns hemmiljöer som inte sätter läsning så högt och kompisar som 
gör det. 
   Langer skriver i sitt förord att läsningen är en betydelsefull del av elevernas lärande. Trots 
det tycker hon inte att läsningens roll för den intellektuella, sociala och personliga 
utvecklingen lyfts fram tillräckligt. Langer menar att de flesta anser att litterturen är viktig, 
men att det sällan lyfts fram att den bidrar till mänsklig och intellektuell utveckling.23 För att 
läsning ska uppfattas som viktigt tror jag att man måste förmedla det. Läsningen i sig ska inte 
bara leda till teknisk färdighet, utan även kunskap om en själv som människa och det egna 
tänkandet. I svenskan finns inte begreppet ”literacy” i samma utsträckning som på engelska. 
Jag tror att ”literacy”-begreppet är viktigt. Langer har beskrivit ”literacy” med olika sätt att 
tänka genom litteraturen och att det ska leda till ett klarsynt tänkande.24 Om undervisningen 
lär eleverna det, så tror jag att det finns stor chans att de svarar ”ja” på frågan om det är viktigt 
att läsa.  
   Millard har tagit upp att lärarens roll är viktig för elevernas läsande. Den har betydelse för 
hur eleven kommer att se på läsandet i framtiden. Hon tycker det är viktigt att eleverna redan 
från starten i sitt läsande får vara med och forma sin läsinlärning med utgångspunkt i deras 
egna intressen.25 Jag tycker själv, som har arbetat som låg- och mellanstadielärare, att man 
många gånger inte frågar barnen om vilken litteratur de vill läsa utan främst tänker på att de 
läser. Det vore nog bra om man stannar upp som lärare i undervisningen och tänker på att 
eleverna ska få vara med i denna viktiga process. Det är viktigt att försöka vara lyhörd till 
deras tankar om litteratur och vad de anser vara viktigt.    
                                                             
22 Schmidl 2008, s. 198. 
23 Langer 2005, s.  9. 
24 Langer 2005, s. 13. 
25 Millard 1997, s. 81 och 162. 
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2.4 Biblioteket − en outnyttjad resurs 
Frågan om eleverna lånar böcker på biblioteket fick ett ”ibland”-resultat. Här fanns det fyra 
stycken svarsalternativ: ”ja”, ”nej”, ”ibland” och ”aldrig”. I enkäten har jag inte tydligt visat 
vad ”ja” och ”nej” står för. Ibland tolkas ”ja”: ja, ofta och ”nej”: nej, sällan. Det framgår av 
diagrammet att det är 36 % av eleverna som inte lånar böcker på biblioteket. 16 % av eleverna 
lånar böcker regelbundet, medan 48 % av eleverna lånar böcker ibland. Av resultatet att döma 
är biblioteken en ganska så outnyttjad resurs.  

 

Diagram 4. Elevsvar på fråga 5 ” Lånar du böcker på bibliotek?”.  

Aidan Chambers har tagit upp vikten av att ”botanisera” bland böcker. Han menar att vana 
läsare älskar att leta upp böcker och att läslusten kommer när vi själva får välja böcker efter 
eget intresse och smak. Han påpekar också att barn och vuxna behöver leta fram böcker som 
passar i deras läsutveckling och efter de behov de har.26  
   I likhet med Chambers menar jag att biblioteken utgör en resurs som eleverna bör utnyttja. 
Den är gratis och man kan låna nästan vad som helst på biblioteken. Där finns det också 
tillgång till en bibliotekarie som kan ge tips och vägleda eleverna till bra böcker. Det är synd 
att det inte utnyttjas mer än att 16 % elever lånar böcker på biblioteket regelbundet, alltså inte 
bara ibland.     
   Situationen för elever som kommer från ”bokfattiga” hem tar Chambers upp. Han menar att 
för elever som kommer från en sådan miljö kan det kännas skrämmande att gå in på ett 
bibliotek. Känslan av att man inte hör hemma kan infinna sig. Då kan det vara en fördel att på 
skoltid få lära känna biblioteket.27 Det Chamber påpekar tolkar jag som att lärarens roll ska 
vara att introducera eleverna till den läskultur som biblioteket innebär. 

2.5 Hur ofta och hur många böcker läser elever? 
”Hur ofta läser du böcker på fritiden och hur många böcker per vecka, månad eller år?” löd 
fråga nummer tre som var en öppen fråga.  Det var en stor spännvidd i hur de svarade. En del 
svarade att de inte läser någon bok alls, medan andra menade att de läser ofta och en eller 
flera böcker per vecka.  Vissa elever hävdade att det är för mycket skolarbete och att man inte 
har läst skönlitterära böcker den senaste tiden. En elev säger sig vara en periodläsare och om 
rätt serie eller författare dyker upp så blir det flera böcker per vecka.    
   Många elever angav sommaren som en period då de läser mycket. Andra svarade att de läser 
på kvällen. En svarade också att den läste lite varstans som på bussen t.ex.  
   En hel del svar angav antal böcker per år. Antal böcker per månad förekom också. Varje 
vecka var inte så frekvent, men det framkom i en del av elevsvaren. En elev svarade att den 
förut brukade läsa flera böcker per månad men: ”Hittar oftast inga bra böcker nu för tiden”. 
Det känns tråkigt att läsningen ska falla på att de inte hittar bra böcker. Jag tänker faktiskt 

                                                             
26 Chambers 1995, s. 43. 
27 Chambers 1995, s. 43. 
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genast på den outnyttjade biblioteksresursen som kom fram i fråga nummer 5, och att många 
elever har svarat att de inte lånar böcker på biblioteket.  Jag tror att det är viktigt att tala om 
och inspirera eleverna att ta sig till biblioteket på sin fritid. Det är nog också viktigt att vi som 
lärare inte lämnar barnen till att välja litteratur själva. Vi måste peka med hela handen för att 
visa osäkra elever vad de ska välja för böcker, och ge dem bra uppslag. Millard har tagit upp 
att lärare måste leda elever till nästa steg i sin litterära utveckling.28 Det är en viktig del av 
undervisningen som man inte ska glömma bort. Då krävs det att man är väl insatt i de aktuella 
ungdomsböckerna. 
   Schmidl har analyserat elevers bokval och attityden till läsning i sin avhandling. Där kom 
det fram att flickor tycker det är skillnad att läsa i skolan och på fritiden. Fritidsläsningen ses 
som något lustfyllt, medan läsning i skolan som något tråkigt. Det hon märkte på titlarna i 
pojkarnas bokval var att de var riktade till yngre barn, det var barnböcker som var 
favoritböckerna, vilket hon tolkar som att pojkarna har fastnat i sin litterära utveckling.29 
   Cecilia Stålhandske har i sitt examensarbete tagit upp hur ofta eleverna läser och fått fram 
slutna svar om hur många lästillfällen per vecka eleverna har.30 Jag frågade i min 
undersökning hur ofta, men också hur många böcker de läste. Intressant var att liknande svar 
kom fram i min undersökning som i Stålhandskes undersökning. Eleverna i Stålhandskes 
intervju svarade att det finns andra saker att göra på fritiden, och att de har många 
fritidsaktiviteter. Det märktes som svar i min enkätundersökning också. I Stålhandskes 
intervju kom det vidare upp att skolarbetet tar mycket tid vilket gör att man inte har tid att läsa 
böcker i samma utsträckning, en del av eleverna svarade så i min undersökning också.  
 

2.6 Att läsa böcker öppnar världar 
Fråga nummer sex var en öppen fråga och löd: ”Varför läser du böcker?” av svaren att döma 
var det både efferent och estetisk läsning som kom fram. En elev svarade: ”Jag älskar de[t] 
berättande språket och att läsa folks tankar, poetiska berättelser och dikter”. En annan elev 
svarade: ”För att det är härligt att leva sig in i miljön och personerna i boken blir som en själv 
eller ens vänner. Man tror nästan att det är ens egen verklighet”. Ytterligare ett svar med 
liknande litterär upplevelse löd: ”För att man kommer bort från verkligheten, får veta något 
om andra/annan person”. Många svarade också att de blir lugna av att läsa, att de såg det som 
en avkoppling. Ett klokt svar menade att man lär sig att bygga upp fantasin. Ett annat svar tog 
upp hur roligt det är att leva sig in i en värld som är olik vår egen.  
   Dessa elever har kommit långt i det litterära tänkandet. Langer har tittat närmare på hur man 
gör för att uppnå detta med elever i undervisningen av litteratur. Hon menar att det finns vissa 
saker man ska tänka på som lärare och poängterar: 
 

[…]vikten av att bygga föreställningsvärldar och utforska möjligheter; nödvändigheten av att 
eleverna lär sig kontrollera och utveckla sina efterforskningar och röra sig mot en djupare 
förståelse; och användandet av litteratur för social, personlig, kritisk och kognitiv utveckling.31 

 
 
Langer påpekar också att läraren måste vara övertygad om att litteraturen ”provocerar” 
tänkandet och att eleverna är ”kompetenta” som tänkande individer.32 Langer ser detta 
som förutsättningar för att utveckling ska ske.  

                                                             
28  Millard 1997, s. 45. 
29 Schmidl 2008, s. 166f. 
30 Stålhandske 2008, s. 19. 
31 Langer 2005, s. 76. 
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   Jag tror att det är viktigt att ha en liknande undervisning som Langer har beskrivit och 
att man måste vara ganska så klar med vad syftet med bokläsandet är, både för sig själv 
och för eleverna. Det är viktigt att låta eleverna få tänka fritt. Tänkandet ska inte bara 
röra det man läser, utan i alla situationer man hamnar i som kräver eftertanke. Det är 
något man måste låta eleverna göra. 
   Bland svaren som anknöt till en efferent läsning märks förklaringen att många läser 
böcker för att utveckla sitt ordförråd. Det var också svar som tog upp att läsning är till 
för att få information till ett arbete, och att lära sig språk och grammatik. Vidare tog en 
del upp att det är bra att läsa för läskunskapen, att det ger ett bredare vokabulär. En del 
av eleverna läste fackböcker till arbeten de har i skolan. Alla dessa svar gav en bild av 
att man inte läser böcker för att reflektera utan för att uppnå en viss kunskap genom 
läsningen.  
   Det kom också fram ganska negativa svar angående varför man läser böcker. En elev 
svarade: ”Jag läser inte böcker, och om så har det varit skoluppgift. Eller på ett grymt 
tråkigt ställe utan teckning”. Jag har tolkat ”täckning” som att vara utanför näten där 
datorer/Tv/mobiler fungerar. Det fanns fler svar där det kom fram att elever endast läser 
för att skolan tvingar dem till det, eller för att de genom efferent läsning lär sig något, 
men då har eleven tillagt att den har tråkigt och därför läser en bok.  
   Molloy har uppmärksammat läsning och reflektion. Hon har tagit upp dilemmat om 
läsare som inte tänker när de läser, och menar att det inte är ovanligt. Det lässlukande 
barnet som läser bok efter bok i samma slags genre hela tiden kom också fram. I det 
fallet finns det en risk att eleven bara läser för att veta hur boken slutar, och att man då 
tappar den reflekterande läsningen när man redan är så bekant med stilen. Molloy anser 
att lärare inte kan godta läsning utan tänkande och hänvisar detta till kursplanen för 
svenska .33 Med intresse har jag själv gått till mål att sträva mot och kursplanen i 
svenska, där det står hur skolan ska lotsa eleven att nå målen. Det var intressant att se att 
många av målen som eleverna ska uppnå gäller just läsandet, tänkandet och 
reflektionen: 
 

-utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av 
eget intresse, 
 

-utvecklar sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor som texter med olika 
syften väcker samt stimuleras till att reflektera och värdera, 
 
-utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och att anpassa 
läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär, 
 
-får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från 
olika tider och i skilda former från Sverige, Norden och andra delar av världen,34 
 

Om man ser till styrdokumentet är det alltså lärarens mål att lära elever att använda 
läsningen som ett tankeredskap men också att ge eleverna läsglädje.  
 

                                                                                                                                                                                              
32 Langer 2005, s. 77. 
33 Molloy 1996, s. 63ff. 
34 Elektronisk adress Skolverket: Kursplanen för svenska i grundskolan 
http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3890/titleId/SV1010%20-%20Svenska. Inrättad 
2000-07 SKOLFS: 2000:135. Hämtat den: 2009-09-27. 
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2.7 Attityden till högläsning 
Frågan om hur eleverna ställer sig till högläsning var en öppen fråga som löd: ”Tycker du om 
högläsning?” det kunde lätt räknas ihop i siffror av de olika svaren som kom fram. Nedan 
visar diagrammet hur eleverna har ställt sig till högläsning: 
 

 
 

Diagram 5 Elevsvar på fråga 7 ”Tycker du om högläsning?”. 
 

 
Svaren som kom fram i diagrammet har jag till stora delar direkt kunnat avläsa i och 
med att eleven har svarat ganska så exakt vad de tycker i sina motiveringar. En del 
elever har haft långa utläggningar varför de tycker som de tycker, då har jag tolkat vad 
de har menat. Även om det inte kanske har stått ”ibland” som exakt svar, så har jag 
tolkat svaret som ett ”ibland” av helheten i svaret. Exempel på detta är: ”I fall läsaren 
läser tydligt och högt så kan det vara kul”.   
    Till kategorin ”Övriga svar” har jag räknat svar som: ”nja”, ”sådär” och ”inte så 
mycket”. Att jag räknar in dessa i övriga är för att jag inte anser att de hör hemma i de 
andra tre tolkningarna jag har gjort av svaren, ”ja”, ”nej” och ”ibland”. 
   Diagrammets resultat visar att eleverna tyckte relativt mycket om att höra på när 
någon läser högt. Det motiverades med att det är skönt att höra någon läsa och att det 
inte upplevs som lika ansträngande som när man läser själv. Ett svar tog upp att man ser 
bilder bättre framför sig vid högläsning. En elev tyckte att: ”Det blir mycket upplevelser 
när en lärare läser”. Det fanns dock få ”ja”-svar som inte hade ett villkor ställt efter sitt 
”ja”. Exempel på detta är svaret: ”Ja, om det är en spännande bok”. Att jag inte har 
räknat in det som t.ex. ”ibland” beror på att eleven faktiskt valt att svarar ”ja”, även om 
det fanns ett villkor med. 
   En del av eleverna svarade att de föredrar att läsa tyst för sig själva. Ett svar löd: ”Jag 
gillar inte högläsning. Jag föredrar att läsa tyst i min egen takt”. Ett annat svar: ”Oftast 
inte, det är för segt och man måste finna sig i läsarens takt. De egna ”pauserna” finns 
inte i högläsningen”. I svaren kom det fram att högläsning mycket beror på vem som 
läser. Det kan vara svårt att hänga med i läsarens takt och sätt att läsa. 
   Chambers tar upp hur viktigt det är med högläsning och att man inte ska tro att det 
bara är till för de lägre åldrarna. Han nämner Lev Vygotskijs teori om ”potentiell 
utvecklingszon”. Det förklarar han som att eleverna ska mötas av kunskap som är 
svårare än vad de klarar av. Läraren ska visa hur man gör och eleven ska ta efter. Han 
påpekar också att högläsningen har viktiga fördelar.35 Några av de fördelar Chambers 
tog upp har också en del av eleverna angett i min undersökning . Ett elevsvar löd: ”Ja, 
det känns skönt att höra högläsning för att man får mer tid att fantisera vad boken 

                                                             
35 Chambers 1995, s. 65f. 
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handlar om och förstår mer”. Chambers förklarar en av högläsningens fördelar på 
liknande sätt:  
 

Varje gång vi lyssnar till en berättelse, en dikt eller någon annan text, får vi ytterligare ett exempel 
på hur en sådan text är uppbyggd, hur den ’fungerar’, vad vi kan förvänta oss av den och så vidare. 
Genom att lyssna till högläsning förbereder vi oss med andra ord för vad vi kommer att möta, och 
vad vi ska vara uppmärksamma på när vi tar oss an den svårare uppgiften att läsa något på egen 
hand. 36 

 
Många av eleverna motiverade i sina svar att det är avkopplande och avslappnande med 
högläsning. Chambers förklarar att när man lyssnar på någon annan som läser så läggs 
allt ansvar över på den, och all koncentration kan fokusera på innehållet. En annan 
viktig aspekt Chambers tar upp är det sociala sammanhanget som högläsningen 
innebär.37 En del av svaren var verkligen ett ”ja”(32 %) utan några villkor. Jag tror att 
Chambers idé om att högläsningen svetsar samman alla deltagare både genom 
berättelsens handling och att man sitter tillsammans och på så sätt skapar en situation 
som många tycker om. 
   Molloy har tagit upp nyttan av högläsningen i sin bok Reflekterande läsning och 
skrivning. Hon beskriver högläsningen som en bra metod för lässvaga klasser och för 
lässvaga elever.38 Jag instämmer i detta utifrån min egen erfarenhet som lärare. 
Högläsningen ger möjlighet för alla i klassen att vara med i den gemensamma läsningen 
utan några hinder. Ibland kan det vara bra att man börjar vissa lektioner med högläsning 
för att eleverna ska komma igång i sitt läsande.  
   Molloy tar också upp stafettläsning, och menar att eleverna måste ge varandra plats i 
läsningen för att den ska lyckas. Det är en bra övning för eleverna som lär sig att dela på 
läsutrymmet i klassen.39  Jag tycker att stafettläsning fungerar bra om man läser en kort 
text eller börjar en ny bok i klassen. Mitt i ett läsprojekt tycker jag inte att det är så bra 
att ha stafettläsning som högläsningsmetod. Med min erfarenhet har en klass ofta olika 
läsnivåer och en del kanske inte har kommit lika långt i sin läsning som andra. Det 
hindrar ofta mig att använda stafettläsningen. Det känns som om eleverna ligger på så 
olika nivåer, och att de lässtarka eleverna tar all plats 
 

2.8 Finns läslust i skolan? 
Även den här öppna frågan gick att sammanställa i ett diagram. Det var mer lättolkat, 
eftersom eleverna inte hade lika långa utlägg som i de övriga öppna frågorna. De uttryckte 
explicit vad de tyckte. Frågan: ”Finns det läslust i skolan” hade följande resultat: 
 

 

                                                             
36 Chambers 1995, s. 67. 
37 Chambers 1995, s. 72. 
38  Molloy 1996, s. 82. 
39  Molloy 1996, s. 82. 
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Diagram 6. Elevsvar på fråga 8 ”Finns det läslust i skolan?”. 
 

Staplarna visar att det svar som fått flest röster är ”ja”(24 %) men inte så långt efter kommer 
”nej”(18 %). ”Ibland” (20 %) var som vanligt ett högfrekvent svar. Jag har läst igenom varje 
svar många gånger och tolkat de olika svaren. Det fanns som sagt var inga svarsalternativ att 
ringa in, men eleverna svarade så pass tydligt att jag direkt såg vad de tyckte. Det gick lätt att 
sammanställa svaren i ett diagram. Liksom föregående fråga har jag tolkat helheten av svaret 
som kanske inte direkt har svarat t.ex. ”nej”, men som jag har sett som ett allmänt tolkat 
”nej”. Exempel på det är: ”Det finns så mycket annat att göra. Det är mycket skönare att sätta 
sig ner hemma och läsa i lugn och ro”. Det svaret tolkar jag som ett ”nej”.  
   När jag läste elevernas motiveringar för ”ja”, var det bl.a. att lärare peppar och gör eleverna 
motiverade och att man har som intresse att läsa. Många har också svarat ”nej”. Det 
motiverades bland annat med att de redan läser så mycket i skolan. Ett annat svar hade en 
ganska så negativ attityd: ”Nej, svenska lärarna dödar lusten tidigt”. Det kom också fram att 
det redan finns så mycket att göra i skolan och att man läser bättre hemma.  
   Ett ”ibland”-svar som jag har tolkat det löd: ”Både och. Kan vara svårt att koncentrera sig”. 
Det var inte den enda eleven som tog upp att det kan upplevas som stökigt runt omkring dem 
när de är utanför klassrummet. Det kom också fram svar där eleverna inte tycker det är 
bekvämt att sitta i klassrummet utan vill ha ett soffrum att gå till. Ett annat ”ibland”-svar som 
jag fäste min uppmärksamhet vid löd: ”Nej, oftast inte kanske på någon lektion och så men 
aldrig på rast.”. Det har jag tolkat som att eleven bara läser om någon säger till den att läsa. 
En annan elev svarade i sitt ”ibland”-svar: ”Ibland är det bättre än att arbeta”.     
   Svar som motiverade att det beror på boken var också ganska många (20 %). De flesta av 
dessa har förklarat att det beror på vilken bok man läser i skolan. Det kom också fram vilken 
bok eleven själv läser på fritiden och har med till skolan. En elev svarade med motiveringen 
för valet av bok att: ”Ja, om boken är riktigt bra så kan jag läsa var som helst. JA!”. Ett svar 
tog upp att man inte gillar att läsa de böcker som skolan väljer.  
   Om man ser till skolans kursplan i svenska som jag tidigare har hänvisat till angående 
läsningen, så framkommer i ett av målen att vi som lärare måste arbeta så att eleverna uppnår 
läslust: ”utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen 
hand och av eget intresse”.40  
   Helen Schmidl tar upp hur texter läses med olika syften och att man kan ha en litterär 
kompetens. Hon menar att det görs skillnad mellan hur man läser olika texter och att man 
måste bli medveten om detta som elev.41 Jag tror att många som inte tycker om läsning i 
skolan kanske inte riktigt vet att man läser olika texter i skolan på olika sätt. De kanske 
kopplar ihop alla texter till ett visst sorts läsande. Schmidl menar att en erfaren läsare ska 
kunna anpassa sin läsning efter situationen, och om man inte kan det så räcker inte den 
                                                             
40 Elektronisk adress Skolverket: 
http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3890/titleId/SV1010%20-%20Svenska. Inrättad 
2000-07 SKOLFS: 2000:135. Hämtat den: 2009-09-27. 
41 Schmidl 2008, s.  155. 



15 

 

litterära kompetensen till. Jag tror det är viktigt att eleverna inte förknippar skolans läsning 
med bara en lässätt utan att alla sorters läsning kommer fram. Detta för att man ska ha mycket 
att välja på som läsare. En elev kanske tycker om att kritiskt granska texter, en annan att läsa 
för nöjes skull och en tredje att hitta budskap i texter. Ju fler texter som erbjuds eller sätt att 
läsa på ju fler tillfällen blir det för en elev att fastna för något, som den kanske kommer att 
förknippa med läsning.  
   Schmidl menar att elevernas receptioner42, läsvanor och påverkan från omgivningen också 
är viktiga faktorer angående läsningen. Påverkan från omgivningen kan exempelvis röra 
bokens utformning och vad kompisar har sagt om en aktuell bok, deras omdöme av boken.43 
   Angående reception så resonerar Rosenblatt kring varför elever inte tycker det är ett nöje att 
läsa skönlitteratur. Hon menar att litteraturundervisningen har varit riktad åt ett håll och att 
litteraturen mer blivit något man ska ha en åsikt om och tycka till om.      
   Rosenblatt anser att det är nödvändigt att elevernas tankar ska få komma fram i skolans 
litteraturundervisning, så att det inte bara är lärarens åsikter som styr undervisningen. I 
litteraturundervisningen är det ofta en bra ram som finns hur den ska bedrivas men ”det finns 
ett tomrum där bilden ska vara. Den personliga upplevelsen saknas och förståelsen av det 
litterära verket som historisk och biografisk information bör stärka.” Med det menas att 
läraren måste skapa lektioner där allas erfarenheter ska beaktas. Problem som kan uppkomma 
i situationer när elever ska reflektera är att det kommer personliga tolkningar som kanske inte 
alls stämmer överens med vad läraren anser att man ska se i en text utifrån vedertagna kritiska 
attityder. Om nu läraren påpekar att det är en viss vinkel i litteraturen som bör beaktas och 
förkastar elevens tolkning, så finns det risk att eleven ser litteraturen i skolan som något svårt 
man genomlider.44 
   Molloy analyserade varför en del elever har attityden att litteraturundervisning är tråkig. 
Hon tar upp varför elever avvisar litteraturen och uttrycker brister i t.ex. böcker de läser. Det 
är enligt Molloy viktigt att läraren har viss kunskap om reception för att förstå varför attityden 
att det lästa skulle vara tråkigt uppkommer.45 De teorier som jag har tagit upp här ovan är 
enligt min åsikt betydelsefulla att känna till och hjälper läraren att förstå vad som händer i 
mötet mellan eleven och texten. Molloy tar även upp hur styrd en litteraturundervisning kan 
vara. Ofta har läraren valt böckerna och vad som ska fokuseras i det lästa.46 Det har varit så i 
en del av mina undervisningssituationer också. Men många gånger har jag haft läsning med 
valfria böcker. Det blir ett mer avancerat samtalsmoment, men med tillräckligt mycket tid så 
får man många bra uppslag av alla böcker som klasserna har läst och en bra inspiration för 
eleverna att läsa andra sorters böcker än vad de vanligtvis läser. Det kopplar jag till Schmidls 
observation om hur elever påverkas av omgivningens omdöme47. I det här momentet kan 
vändas till något positivt och hjälpande istället för dömande.  
 

2.9 Litteraturundervisning är att läsa böcker 
Frågan ”Vad är litteraturundervisning för dig, och hur har den sett ut under hela din skoltid” 
väckte många tankar. En elev svarade: ”När vi var små fick vi läsa när vi hade tid och var 

                                                             
42 Reception är elevens reaktion i mötet med de texter som de läser. Reaktionen beror på vilka erfarenheter och 
vilken bakgrund eleven har till det lästa.  
43 Schmidl 2008, s.  155f. 
44 Rosenblatt 2002, s. 60ff. 
45 Molloy 2003, s.  47. 
46 Molloy 2003, s.  58. 
47 Schmidl 2008, s. 155. 
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klara med en uppgift. I högstadiet jobbar vi mer kring böckerna med recensioner och 
reflektioner”. 
   Det var mycket varierande svar eleverna hade på denna fråga. Många tyckte att den 
har varit bra och att den ser bra ut i dagens läge också. En del ansåg att den har varit 
tråkig och de gillar inte att läsa. Vissa svar tog upp att diskussion har varit den bästa 
formen efter ett ha läst en bok medan andra inte tycker om diskussion. Att sträckläsa en 
bok var inte populärt i ett av svaren, det tröttade ut eleven. Vissa elever tog upp att man 
genom litteraturundervisningen fick ett bättre språk. Det kom också fram att eleverna 
tycker det är en belöning att se en film som är baserad på den bok som de har läst ut.  
   Det vanligaste svaret om litteraturundervisning var att läsa olika böcker, olika genrer, 
och att redovisa dem på något sätt. En del elever har också svarat att litteratur-
undervisning har med författare att göra.  
   Väldigt få, bara en handfull av eleverna, har nämnt något om att deras egna tankar och 
analyser ska komma med i undervisningen. En elev svarade: ”I den här skolan har vi 
läst ganska mycket böcker. Det är när man får läsa en bok och med egna tankar 
reflektera över bokens innehåll.” 
   En elev verkar ha kommit till insikt om litteraturen och glädjen av den: ”Tidigare har jag 
inte alls gillat att läsa, förstod inte det roliga. Nu på mindre än ett år är jag helt förändrad. Jag 
älskar att läsa en bra bok.” 
  Även om många elever inte har kommit till insikt om att reflektion är viktig så är det i 
stora delar inte en negativ attityd till litteraturundervisningen. De konstaterade att 
undervisningen har med böcker att göra och att man ska arbeta med dem på ett eller 
annat sätt. Det var inte så mycket tillägg till detta, men en elev svarade lite 
genomskådande: ”Jag har fått för mig att det är något skolor tycker är viktigt och 
prioriterar det högt”. Det eleven poängterar i svaret är helt rätt, det är viktigt att läsa 
böcker och det är något skolor prioriterar eller åtminstone ska prioritera. Om man läser 
styrdokumentet LPO 94 så står det att läsa: 
 

…Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter 
att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. En viktig uppgift för skolan är att 
ge överblick och sammanhang. Eleverna skall få möjligheter att ta initiativ och ansvar. De skall 
ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och lösa problem[…]48 

 
Langer menar att litteraturundervisningen ska vara ett ”föreställningsbyggande 
klassrum”. Undervisningen ska ha en pedagogisk utgångspunkt att hjälpa eleverna att 
tolka texter.49 Langer tar även upp Lev Vygotskijs teori och kopplar samman den med 
litteraturundervisningen:  
 

Detta innebär att eleverna läser, skriver och diskuterar för att uppnå ett högre mål, som alltid 
innefattar utvecklandet av egna tolkningar av texten och att göra någonting av deras förståelse.50 

 
Lektionerna ska enligt Langer vara uppbyggda så att de håller på under flera dagar. Hon 
menar att fem delar i litteraturundervisningen är extra viktiga: ”att förbereda inför 
läsandet, uppmuntra första intryck, utveckla tolkningar, anta ett kritiskt perspektiv och 
att få överblick”.51 

                                                             
48 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94, s.5f. 
Elektronisk adress Skolverket: http://www.skolverket.se/publikationer?id=1069. Hämtat den: 2009-09-27. 
49 Langer 2005, s.  110f. 
50 Langer 2005, s.  111. 
51 Langer 2005, s.  112. 
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   Min tolkning av elevsvaren är att litteraturundervisningen upplevs vara ganska bra. 
Boken nämns vara det viktiga och en del anger att det är ens egna tankar som ska stå för 
tolkningen. Jag tycker att det framkommer tydligt i min enkätundersökning att läraren 
ska vara medveten om att den ska göra något av elevernas tankar, inte släppa ämnet som 
boken tar upp utan arbeta vidare med det i någon form. Boken ska inte bara läsas utan 
även upplevas, kritiseras och vara igenkännande, då tror jag att man lär sig bäst. Jag tror 
också att det är viktigt att låta eleverna ta egna initiativ när de analyserar en bok. De 
kanske inte alltid behöver så mycket instruktioner, utan någon gång då och då får arbeta 
med analysen från sitt eget perspektiv och komma med egna slutsatser hur man kan 
tolka texten.  
   Rosenblatt menar att litteraturundervisningen ska hjälpa eleverna att utveckla sin 
förståelse för vad de läser och inte bara ske efter rutiner. Undervisningen ska bedriva 
utifrån deras egna känslor och nyfikenhet. Lärarens roll blir att visa eleverna den 
litterära betydelsen, visa dem vad litteraturen betyder för just dem och vad en litterär 
upplevelse är. Hon menar att elevens fokus ska vara att uppleva själva verket.52        
   Det här är inte är så enkelt, och många lärare har vissa rutiner för att både underlätta 
för sig själva och för eleverna. Det har jag själv haft när jag varit osäker. Jag tror att det 
är viktigt att få in tanken hos eleverna om litteraturundervisning som ett tänkande och 
analyserande och inte bara ett återberättande av boken. Det vet jag av erfarenhet inte är 
det enklaste att göra men kanske det viktigaste. 
 

2.10 Kreativt arbete med böcker är roligt 
De två sista frågorna i enkäten var öppna och löd: ”Hur vill du arbeta med skönlitteratur i 
skolan?” och ”Hur vill du inte arbeta?”. Många av eleverna har svarat på liknande sätt som i 
frågan om vad litteraturundervisningen är för dem. En del elever har svarat att de vill läsa och 
göra en recension på den lästa boken. Många svarade också att de tycker att 
litteraturundervisningen är bra som den är utformad idag. En elev svarade att den inte vet 
något annat sätt, eftersom undervisningen i litteratur alltid sett ut på samma sätt genom hela 
skoltiden. Att titta på film kom upp igen. Vissa elever tyckte att det är en belöning och att se 
filmatiseringen som ett avslut av bokläsningen.  
   Kreativt arbete med boken kom också upp och en elev svarade: ”Arbeta med bra syften. 
Göra intressanta arbeten som kan kopplas till en själv. Det hela får inte bli för tråkigt. 
Debatter och projekt är roligt!”. Många svarade att de själva gärna väljer böcker medan andra 
svarade att läraren gärna får bestämma. En elev svarade klokt:  
 

Jag vet faktiskt inte, kanske att en lärare lägger upp 10 böcker som man ska välja en av och när 
man är klar med ena börjar man med andra på så sätt lär man sig litteraturen och läskunskaperna 
utvecklas. 

 
Det kom inte fram så mycket nytt om hur de vill arbeta med skönlitteratur. Ser man till 
svaren hur de inte vill arbeta kommer det upp en hel del. Många svar tog upp att 
eleverna inte vill läsa högt inför klassen, en del vill inte höra någon läsa högt. De flesta 
vill inte bara läsa utan också diskutera det lästa, men en hel del av eleverna ville dock 
inte diskutera. Ett svar angav att arbete med samma saker hela tiden är tråkigt.  
   Att arbeta under krav var inte populärt bland eleverna. Ett exempel på ett sådant svar 
var: ”Läsläxor är inte bra tycker jag för ibland har man en sån press på sig att man 
glömmer förstå boken” En elev svarade angående styrda uppgifter hur den inte vill 
                                                             
52 Rosenblatt 2002, s. 63 och 65. 
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arbeta: ”Läsa ett kapitel i taget och göra uppgifter på varje och sedan göra något stort 
arbete i slutet med bl.a. reflektioner.” Det fanns ett liknande svar som innebar att 
frågorna till boken tar bort spänningen med att läsa den. 
   Jag har ställt samma fråga i min undersökning som Stålhandske har gjort i sin 
intervju. Av svaren att döma finns det både likheter och olikheter hur eleverna tänker. 
Eleverna i Stålhandskes intervju uttryckte att de vill diskutera innehållet djupare och att 
man kan göra detta i samtal för att få ta del av andras tankar.53 Frågan om diskussion 
kom upp i min undersökning också, men inte med förklaringen att man tar del av andras 
tankar. En hel del elever i min undersökning uttryckte istället att de inte tyckte om 
diskussioner. I Stålhandskes intervju kom det upp att eleverna inte tycker om att ha 
alltför många givna frågor. Det är något eleverna svarar i min undersökning också. 
   Gunilla Molloy tar upp bokdiskussionen som en del av litteraturundervisningen och 
menar att ett bra klassrumsklimat är viktigt för att en diskussionen ska kunna vara 
givande. Molloy har observerat bokdiskussioner och sett hur elevernas hierarkiska 
ordning påverkar den.54 Hon tar upp exempel på hur elever backar i diskussioner när de 
vet att det man säger kommer att kommenteras av andra elever på ett hårt sätt på grund 
av att det finns överordnade och underordnade grupper. Om man tillhör den 
underordnade gruppen delger man inte sina tankar i samma grad, man backar och låter 
den överordnade gruppen tolka texten.55 Jag tror att anledningen till att många av 
eleverna svarade att de inte vill prata om boken i klassen beror på det som Molloy tar 
upp. Samtal kan endast upplevas som meningsfullt när man känner att man kan delge 
sina tankar utan att någon kommenterar det man säger på ett nedlåtande sätt. Eller 
rättare sagt ska man lära eleverna att alla ska få ta plats i klassens diskussioner. Klassens 
överordnade och underordnade grupper är svåra att upptäcka, särskilt om man bara har 
en klass en kortare tid. Då kan det vara svårt att upptäcka grupperingarna i tid.  Jag 
understryker alltid för de elever jag undervisar att responsen är en stor och viktig del av 
betyget de får i boksamtalet/diskussionen. Responsen i mitt klassrum innebär att man 
inte pratar rakt ut i luften utan att man räcker upp handen och får ordet. Man lyssnar på 
den som pratar och ger ”uppåtpuffar” som kommentar om någon säger något i klassen.  
   Molloy menar att lärarens roll i klassrummet är att styra samtalet i litteratur-
undervisningen. Ett sätt att göra detta är att använda ”autentiska” frågeställningar. Det 
är frågor som läraren inte har svar på redan, utan som elever och lärare ska komma fram 
till tillsammans. Då släpper läraren kontrollen över lektionens innehåll, vilket gör att 
eleverna till viss del får vara med och styra lektionens innehåll.56  Jag vet av egen 
erfarenhet att det är lättare att släppa kontrollen i samtalen när man har arbetat som 
lärare ett tag. Även om man inte har autentiska frågor i sin undervisning är det viktigt 
att läraren känner till hur elever känner sig i diskussioner. Det kom fram ganska tydligt i 
min undersökning att det var ett moment som en del av eleverna inte tyckte om, och det 
tycker jag att man ska beakta. Att ha samtal som inte på förväg har givna svar är något 
att tänka på i och med att både Stålhandskes elever och eleverna i min undersökning 
menar att det är tråkigt med samtal som har givna frågor. 
   En elev anger att litteraturundervisningen ska ha goda syften och kopplas till eleverna 
själva. Millard menar att litteraturen lär eleverna något om dem själva. De får genom 
litteraturen syn på sig själva i en värld som hela tiden står i förändring.57 Det här tar 

                                                             
53 Stålhandske 2008, s. 22f. 
54Molloy 2003, s. 153. 
55 Molloy 2003, s. 116. 
56 Molloy 2003, s. 147. 
57 Millard  1997, s. 104. 
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Rosenblatt också upp, att litteraturen har som syfte att ge eleverna social insikt som 
hjälper dem att förstå andra människor. Rosenblatt förklarar hur diskussionen ska 
utformas i klassrummet, där läraren lyfter fram de blyga, håller tillbaka de som tar all 
plats och är lyhörd för alla svar. Det gör att eleverna får ta del av varandras åsikter och 
att samtalet inte enbart är riktade till läraren. Rosenblatt ser litteraturen som vägvisare i 
livets frågor.58 Kursplanen i svenska ser också språket på detta sätt och uttrycker 
språkets och litteraturens roll under rubriken ”Ämnets syfte och roll i utbildningen”: 
 

Språket och litteraturen har stor betydelse för den personliga identiteten. Svenskämnet har som 
syfte att främja elevernas förmåga att tala och skriva väl samt att med förståelse respektera andras 
sätt att uttrycka sig i tal och skrift59 

Molloy tar upp den ”subjektiva relevansen” och menar att arbetet med böcker måste 
vara kopplat till eleverna. Om de kan koppla bokens innehåll till sig själva uppstår 
”subjektiv relevans”. Hon menar att kunskapsutveckling endast kan ske om subjektiv 
relevans infinner sig, annars kan det finnas risk att eleven undviker att läsa boken.60  

  

3. Hur svarar pojkar och flickor?  
Jag har tittat närmare på hur tendenserna antingen skiljer sig åt eller stämmer överens i 
flickors och pojkars svar. Det är en stor skillnad i mängden av svar mellan könen, 14 stycken 
svar från pojkarna och 36 svar från flickorna. Det är antagligen av en ren slump, men värt att 
hålla i minnet. Svaren skiljer sig inte så markant åt, båda könen var överens om det mesta. 
Dock fanns det en viss skillnad i några av svaren. På fråga 1b angående läsning av böcker på 
fritiden svarade enbart flickorna att det är roligt att läsa om andra människors tankar och att 
fly in i en annan värld. På fråga 2b som rörde läsning av böcker i skolan var det flickorna som 
poängterade vikten av att kunna koncentrera sig och att lugn och ro är viktigt. Det framgick 
inte i något svar från pojkarna. På fråga 3 som handlade om hur många böcker de läser, så 
svarade pojkarna att de inte läser så mycket, medan flickorna angav i mängd hur många 
böcker de läser. På frågan om bibliotekslån var det en pojke som svarade ”ja”. Resterande 
”ja”-svar kom från flickor. På frågan om vad litteraturläsning är och hur den sett ut genom 
skoltiden var det endast en flicka som avvisade litteraturundervisningen. Det var också samma 
flicka som avvisade undervisningen i litteratur i frågan om hur man vill arbeta med den.  
   På den sista frågan i enkäten, om hur man inte vill arbeta med litteratur, var det störst 
skillnad i hur pojkar och flickor svarade. Flickorna angav i många svar att de inte vill 
presentera innehållet framför klassen, diskussion känns inte bra och redovisning känns 
jobbigt. Det kom inte fram i något av svaren från pojkarna.  
   Molloy tar upp just ”tysta elever” som en könsfråga och redogör för begreppet ”tysta 
flickor.”61 Hon menar att det är ett exempel på ett genussystem som samhället har skapat. 
Skillnader mellan könen ligger inte bara i språket utan även i handlingar. Flickornas tystnad 
kan vara ett sätt att upprätthålla skillnaderna i vad man anser vara manligt och kvinnligt. 
Kanske var svaren i den sista frågan i enkäten ett tecken på det, eftersom det bara var flickor 
som tog upp att just samtalet var något de inte vill ha i undervisningen av litteratur.  
                                                             
58 Rosenblatt 2002, s. 55, 68f och 79. 
59 Elektronisk adress Skolverket: 
http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3890/titleId/SV1010%20-%20Svenska. Inrättad 
2000-07 SKOLFS: 2000:135. Hämtat den: 2009-09-27. 
60 Molloy 2003, s. 59. 
61 Molloy 2003, s. 63ff. 
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4. Sammanfattande diskussion  
I min undersökning har det kommit fram en hel del intressanta iakttagelser. ”Ibland” var ett 
svarsalternativ som många elever valde att svara, och överlag lutar attityden till skönlitteratur 
åt en mer positiv attityd än negativ. Eleverna kan man säga är på gång i sin läsning och många 
har nått ända fram i den litterära kompetensen, som Schmidl påpekar är viktig för att 
läsningen ska fungera i många olika sammanhang.62  
   Men, i undersökningen kom det också fram att en del av eleverna avvisar både litteraturen 
och läraren. Molloy, Rosenblatt och Schmidl har teorier om varför elever har attityden att 
litteraturundervisning är ”tråkigt”. Molloy talar om en ”subjektiv relevans” som är viktig för 
att elever ska kunna göra kopplingar till texten utifrån sig själva.63 Hon menar att attityden att 
det är tråkigt och att eleven pekar på brister lite här och där i undervisningen beror på mötet 
mellan eleven och texten. Då är det viktigt att vara medveten om bakomliggande teorier vad 
reception innebär.64     
   Rosenblatt tar upp att elevernas tankar måste få ta plats i undervisningen och vara i fokus 
under lektionerna, den ska inte bara ta plats i lärarens tankar.65 Schmidl tar upp hur attityden 
kan påverkas av omgivningens attityder till en bok. Elever kan ryckas med för att andra elever 
säger att boken är tråkig.66 Många av svaren från eleverna var i linje med vad dessa forskare 
tar upp och blev för mig en nyttig läsning att ta del av.  
    Rosenblatt lägger stor vikt vid att litteraturundervisningen är en social och emotionell 
träning för eleverna.67 Den lär dem att förstå sig själva och andra. Det tycker jag också och 
anser att den fortsatta läsningen är förutsättningen för allt annat skolarbete och är av allra 
största vikt. 
   Langer tar upp det ”föreställningsbyggande klassrummet” och hur viktigt det är att bedriva 
en bra undervisning som ger eleverna möjlighet att utveckla sina tankar som leder till en 
djupare förståelse.68 I min enkätundersökning kom det fram att eleverna tycker om att leva sig 
in i andra människors tankar och att bygga upp sin fanatasi. 
   Aidan Chambers syn på bokmiljön runt omkring oss kom också tydligt fram i 
undersökningen. Biblioteket var en resurs som inte användes så mycket. Många påpekade 
böckernas betydelse för läsningen, vilka böcker läraren har valt eller de böcker man själv 
väljer att läsa. Eleverna vill ha böcker som tilltalar dem och lugn och ro, så att de kan 
koncentrera sig när de läser. 
   Det var fler flickor än pojkar som deltog, men svaren dem emellan skilde sig inte åt så 
mycket i det stora hela. Dock kom det fram att den muntliga redovisningen inte var populär 
hos flickorna. Det återkopplade jag till Molloys syn på könsskillnad.69  
    

5. Slutord 
Som slutord är jag tacksam att jag har fått ta del av alla dessa fantastiska, ärliga och hoppfulla 
svar. Enkätundersökningen har gjort det möjligt för mig att ta del av attityder som annars 

                                                             
62 Schmidl 2008, s. 155. 
63 Molloy 2003, s.  61. 
64 Molloy 2003, s. 43f och 47. 
65Rosenblatt  2002, s. 61. 
66 Schmidl 2008, s.  155. 
67 Rosenblatt  2002, s. 55. 
68

 Langer 2005, s. 76. 
69 Molloy 2003 s, 63ff. 
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kanske inte kommer fram. Det gör mig bättre som lärare. Det var också roligt att en stor 
majoritet av eleverna svarade ”ja” på frågan om det är viktigt att läsa. 
   Skillnaden mellan hur många pojkar och flickor som deltog samt svarade i en del frågor ser 
jag som en intressant iakttagelse jag skulle vilja forska vidare om. Det jag skulle vilja veta är 
hur ett litteratursamtal är fördelat mellan könen i klassrummet, och notera sådant som man 
inte alltid tänker på. Intressant är klassens givna regler och hur man uppmuntrar pojkar eller 
flickor när de ska tala. 
   I och med att det kom fram många tankar från eleverna om kreativt arbete kring böcker, så 
skulle jag vilja se närmare på det i framtiden också. Det skulle vara intressant att se hur olika 
lärare arbetar rent praktiskt med litteraturundervisningen. Då tror jag att man kan få fram ännu 
fler svar angående hur undervisningen i ett didaktiskt perspektiv kan gå till. Som kommentar 
till det vill jag säga att jag efter min undersökning, och med en hel del inläst litteratur om 
forskningen om läsning, ser stora möjligheter att forma min litteraturundervisning så att den 
passar både mig och eleverna. Jag ser att undervisningen är något man skapar tillsammans 
med eleverna.   
    Tanken med det här arbetet är också att andra lärare ska ta del av detta viktiga som 
läsningen av skönlitteratur innebär. Förhoppningsvis leder läsningen av min uppsats till 
eftertanke och reflektion över hur man som lärare kan utveckla sin undervisning av 
skönlitteratur.  
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7. Bilagor 
 

Bilaga 1 

Till förälder/vårdnadshavare 

Hej, jag heter Anna Heinrich och är svensklärare här på xxx. Just nu vidareutbildar jag mig vid 

Mittuniversitetet och håller på att skriva mitt examensarbete om den fortsatta läsningen i 

skolan och ungdomars attityder till läsning. Jag undrar om ert barn kan vara med i min 

enkätundersökning. Elevernas svar kommer att vara helt anonyma och varken skola eller 

kommun kommer att nämnas i mitt arbete. 

Ringa in om det går bra eller inte: 

1. Ja  

2. Nej, vi tillåter inte det 

Barnets namn:_______________ Förälders underskrift:______________________ 

Lämnas till klassens mentorer så fort som möjligt! 

 

Tack på förhand! 

Anna Heinrich 
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Bilaga 2 

Enkätfrågor om läsning 

Ringa in ditt svar eller svara på frågorna 

Klass:_____ 

Pojke     Flicka 

 

1.a Tycker du om att läsa böcker på fritiden? 

Ja            Nej            Ibland 

1.b Skriv varför du tycker som du tycker________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

2.a Tycker du om att läsa böcker i skolan? 

Ja              Nej            Ibland 

2.b Skriv varför du tycker som du tycker__________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Hur ofta läser du böcker på fritiden och hur många böcker per vecka, månad eller år? 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Tycker du att det är viktigt att läsa? 

Ja               Nej          Vet inte 

 

5. Lånar du böcker på bibliotek? 

Ja               Nej       Ibland            Aldrig 

 

6. Varför läser du böcker?____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________ 

 

7. Tycker du om att höra högläsning?__________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

8. Finns det läslust i skolan?___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

9. Vad är litteraturundervisning för dig, och hur har den sett ut under hela din skoltid? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

10. Hur vill du arbeta med skönlitteratur i skolan?_________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

11. Hur vill du inte arbeta?_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Anna Heinrich 

 
 
 
 


