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1. Inledning 
Tänk att känna lust att läsa, bokstäver dansar framför mina ögon och skapar ord och 

bilder i mitt inre, utvecklar min fantasi och kreativitet. Tänk att få mötas i en berättelse, 

samtala om känslor och tankar med andra, känna igen sig, skratta eller gråta. Tänk att få 

njuta av ett livslångt läsande. Det borde vara alla förunnat. 

Flera nationella och internationella undersökningar har de senaste 15 åren studerat 

elevers läsförmåga och hur dessa har förändrats över tid. Studierna visar entydigt att 

elevers läsförmåga har sjunkit men också att elever läser allt mindre. Undersökningarnas 

resultat är oroväckande eftersom läsförmågan spelar en stor roll i dagens samhälle. En 

god läsfömåga och läsvana krävs för att uppnå de allt högre krav som ställs på 

medborgaren. Oavsett om vi ska tillgodogöra oss avancerade teoretiska texter eller 

busstidtabellens avgångstider måste vi vara väl förtrogna med det skrivna ordets form 

och funktion. 1 Att kunna läsa och skriva är således en nödvändighet för att klara av att 

aktivt delta i samhället och ha en meningsfull tillvaro. En god läs- och skrivförmåga är 

nyckeln till kunskap. Förmågan och lusten att läsa och skriva, att kommunicera med 

andra är också viktigt för den personliga utvecklingen och en förutsättning för ett 

livslångt lärande och en källa till lust och glädje. 2 

Skolan har därför en viktig uppgift i att stödja barn och ungdomar och skapa 

förutsättningar som möjliggör en god läs- och skrivutveckling och som förbereder dem 

för det moderna samhället. Inom svenskämnet är litteraturen en rik källa till kunskap 

inom olika områden och ett verktyg att använda för att utveckla elevers läsförmåga. 

Boglind menar att skönlitterära texter är en utmärkt utgångspunkt inte bara för att skaffa 

sig information och kunskap utan också för att föra samtal med ungdomar om etiska och 

moraliska frågor, stärka deras självförtroende och uppmuntra lusten till livet. Litteraturen 

blir då det livskunskapsämne som hon anser svenskämnet borde vara. 3 

                                                
1 Skolverket. Med fokus på läsförståelse. (Stockholm: Edita, 2006), 6, [www dokument]. Hämtad från URL 

http://www.skolverket.se/sb/d/150 29 mars 2007. 
2 Pia Enochsson, God läs- och skrivförmåga är nyckeln till kunskap (2006), [www dokument]. Hämtad från URL 

http://www.skolutveckling.se/pressrum/artiklar/las_och_skriv/ 10 april 2007. 
3 Ann, Boglind, �Ord och bild ger mening. Om literacy i förskola och skola.� Svensklärarföreningens årsskrift, 

(2006), 84. 
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Jag har därför valt att närmare studera elevers läsvanor och läsförståelse och försökt 

skaffa mig en bild av hur elever tycker att litteraturundervisningen genomförs idag och 

hur litteraturundervisningen ska bedrivas. På detta sätt skulle jag kunna få idéer till hur 

undervisningen på bästa sätt skulle kunna ta hänsyn till ungdomarnas synpunkter och 

stimulera dem till att tycka läsning är roligt och meningsfullt så att de därmed kan stå väl 

rustade att möta framtidens ökade krav på att läsa och skriva.  
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2. Bakgrund och teori 
Alla för skolan ansvariga är överens om att läs- och skrivinlärning är viktiga delar av 

undervisningen i skolan och har stor betydelse för att klara ett ökat krav på 

skriftspråklighet i samhället. Vad betyder det då �att kunna läsa� och hur ska 

gymnasieskolans litteraturundervisning möta elevernas behov och krav på utbildning för 

det moderna samhället så att eleverna blir självständigt tänkande och reflekterande 

individer?  

Inom området läsning bedrivs i dag omfattande forskning. Här kan forskningen 

presentera olika teorier och uppfattningar om hur eleverna på bästa sätt tillägnar sig 

skriftspråket. Mot bakgrund av rapporterna PISA 4 och NU-03 5 samt de läroplaner som 

ligger till grund för skolans måluppfyllelse redovisas i bakgrunden de teoretiska ansatser 

som ligger till grund för denna studie. 

2.1 Tidigare forskning 

Ämnet läsning är ett stort område inom vilket det finns mycket litteratur och forskning. 

Svenska elevers försämrade läsförmåga har medfört ett ökat fokus på området läs- och 

skrivinlärning. Nedan följer en redovisning av tidigare forskning som jag har valt att 

stödja mig på i mitt arbete. Framför allt har jag valt att koncentrera mig på svensk 

forskning. 

Lars Wolf är docent i litteraturvetenskap vid Mitthögskolan, campus Härnösand. 

Wolf har I läsaren som textskapare  6 samlat sin forskning i en lärobok som riktar sig till 

studenter i litteraturvetenskap vid universitet och högskolor och till lärarstuderanden. I 

detta sammanhang redovisar Wolf sex läsarundersökningar, där blivande grundskole- 

och gymnasielärare har läst dikter av Harry Martinson. Huvudfokus i studien har varit att 

se hur läsarna reagerat på dikterna. I bokens avslutningskapitel diskuterar Wolf litteratur- 

                                                
4 Skolverket, Pisa 2003 - svenska femtonåringars kunskaper och attityder i ett internationellt perspektiv - 

sammanfattning av rapport 254 (2003), [www dokument]. Hämtat från URL 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1374 17 april 2007. 

5 Skolverket,  Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03), Rapport nr 250, (2003), [www dokument]. 
Hämtat från URL http://www.skolverket.se/publikationer?id=1369 17 april 2007. 

6 Lars Wolf, Läsaren som textskapare (Lund: Studentlitteratur, 2002). 
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didaktik. Där uppmärksammas dels elevers syn på skolans litteraturundervisning, dels 

vilka villkor som bör gälla för en läsarorienterad undervisning.  

Gunilla Molloy, är fil dr. och lektor i svenska med didaktisk inriktning vid 

Institutionen för undervisningsprocesser, kommunikation och lärande vid 

Lärarhögskolan i Stockholm. Hon reflekterar i sin lärobok för lärare och blivande lärare, 

Reflekterande läsning och skrivning 7 över läsningens betydelse för skrivningen och det 

samspel mellan läsande och skrivande som utvecklar båda förmågorna. Hon presenterar 

ett antal redskap för undervisningen i litteratur och skrivande och redogör för hur lärare 

på olika sätt kan stödja elevernas skrivutveckling och stimulera deras förmåga att 

reflektera över sin läsning. Hon utgår från egna erfarenheter och beskriver hur man kan 

integrera litteraturpedagogik med skrivpedagogik.  

Molloy har i sin forskning studerat mötet mellan eleven och den skönlitterära texten 

och resultaten har presenterats i doktorsavhandlingen Läraren, litteraturen, eleven och 

redovisats i läroboken Att läsa skönlitteratur med tonåringar. 8 Författaren har analyserat 

fyra olika klasser i grundskolan (årskurs 7-9) och lärarnas didaktiska frågeställningar vid 

valet av skönlitteratur och syftet med läsningen av denna.  

Caroline Liberg är professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och 

lärprocessor vid Institutionen för lärarutbildning, Uppsala universitet. Hennes forskning 

har framför allt handlat om hur barn blir deltagare och medskapare av olika tal- och 

skriftspråkliga verksamheter. Utgångspunkten för hennes arbete är att tidigt etablerade 

språkliga mönster är betydelsefulla orsaksfaktorer för olika typer av valmöjligheter 

senare i livet. För närvarande leder hon bland annat forskningsprojektet Elevers möte 

med skolans textvärldar. Projektet syftar till �att visa på hur den här gruppen elever 

möter olika typer av texter och textuppgifter i ämnena svenska, samhällsvetenskap och 

naturvetenskap i skolåren 5 och 8 samt i gymnasiet år 2�.  

Roger Säljö är professor i pedagogik, särskild pedagogisk psykologi vid institutionen 

för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet. I boken Lärande i praktiken 9 

beskrivs hur mänskligt lärande bör förstås ur ett kommunikativt och sociohistoriskt 

perspektiv. Han menar att kunskap skapas i samspelet mellan människor och blir  

                                                
7 Gunilla Molloy, Reflekterande läsning och skrivning (Lund: Studentlitteratur, 1996). 
8 Gunilla Molloy, Att läsa skönlitteratur med ungdomar (Lund: Studentlitteratur, 2003). 
9 Roger Säljö, Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv  (Stockholm: Bokförlaget Prisma, 2000). 
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sedan en del av den enskilde individen och hennes eller hans tänkande och handlande. 

Människans omvärld och den kultur hon lever i har stor betydelse för hennes sätt att lära 

och utvecklas vilket de flesta pedagoger är överens om. Men hur ser detta samspel ut?  

Med anledning av flera nationella och internationella undersökningar om elevernas 

försämrade läsförmåga har jag granskat två rapporter, NU-03 och PISA 2003. Båda 

rapporterna visar att svenska elevers läsförmåga har försämrats och att barn och 

ungdomar läser mindre i såväl skolan som fritiden. Alarmerande är att rapporterna visar 

en så tydlig skillnad mellan pojkars och flickors läsning. Flickorna läser betydligt mer än 

pojkarna. Andra viktiga faktorer som uppmärksammas är hemmiljöns betydelse för 

läsning samt föräldrarnas yrke och utbildning. 

År 2003 genomförde Skolverket en nationell undersökning NU-03 med syfte att i 

huvudsak ge en helhetsbild av måluppfyllelsen i grundskolan och visa på förändringar 

sedan den nationella utvärderingen gjordes 1992. I förhållande till de tidigare 

utvärderingarna 1992 och 1995 visade resultaten från läsproven en minskande 

läsförmåga. Studien visade också att ett större antal elever än tidigare hade svaga resultat 

och att spridningen i provresultaten bland pojkar ökat mest. Skolverket menar att ett skäl 

till den minskade läsförmågan beror på elevernas ökade läsning på datorskärmen. 

Läsning via datorn kräver en annan form av lässtrategi än böcker och tidningar. De texter 

och den information som eleverna där möter är kortare och mer fragmentariska. Då det 

framför allt är pojkarna som ägnar tid åt datorn kan det, enligt skolverket, vara en 

föklaring till den avsevärda skillnaden mellan pojkars och flickors läsförmåga.10   

PISA (Programmet för International Student Assessment) 11 är ett OECD-projekt 

som undersöker femtonåringars kunskaper och attityder i ett internationellt perspektiv. 

Projektet syftar till att studera hur väl varje lands utbildningssystem bidrar till hur väl 

femtonåringar är rustade att möta framtiden. Elevernas förmåga studeras inom fyra olika 

kunskapsområden varav läsförståelse är ett. Undersökningen studerar elevers förmåga att 

söka information, tolka texter, reflektera och bedöma texters innehåll och form för att 

uppnå sina egna mål, utveckla sina kunskaper, sin potential och kunna delta i samhället. 

                                                
10 Skolverket, �Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03),� 70-71.   
11 Skolverket, �Pisa 2003 - svenska femtonåringars kunskaper och attityder i ett internationellt perspektiv.� 
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Definitionen av begreppet läsförståelse som används i studien omfattar således inte 

bara läs- och skrivförmågan. Vidare betonar undersökningen vikten av det livslånga 

lärandet, att eleverna fortsätter att lära sig hela livet. Eleverna ska kunna sätta in 

kunskaper i sitt sammanhang och det är viktigt att eleverna förstår processer, kan tolka 

och reflektera över erhållen information samt lösa problem. Hur kan femtonåringar 

analysera, resonera och föra fram sina tankar och idéer är något man frågar sig?  

Totalt 14 länder deltog i undersökningen 2003. I Sverige deltog 4624 elever. PISA 

genomförs vart tredje år och undersöker alla kunskapsområden men vid varje tillfälle är 

ett område i fokus. Då PISA genomfördes första gången, år 2000, var läsförståelsen i 

fokus.  Resultatet av studien 2003 visar att två tredjedelar av svenska femtonåringar läser 

på minst den nivå som anses behövas för att klara de krav på läsförmåga som de 

förväntas möta i vuxenlivet. En närmare granskning visar dock att det finns en tydlig 

skillnad mellan flickors och pojkars läsförmåga. Mönstret var detsamma i PISA 2000. 

Studien visar också att svenska 15-åringar presterar bättre än OECD-genomsnittet i 

läsning. Jämfört med PISA 2000 så är de svenska eleverna nästan lika goda läsare år 

2003, endast en smärre försämring kan skönjas. Svenska barn är duktiga läsare och 

ligger långt fram när det gäller läsförmågan internationellt sett men det finns anledning 

att vara vaksam eftersom flera nationella studier verkligen visar på att läsförmågan 

sjunker. 

I boken Läsglädje i skolan � En bok om litteraturundervisning tillsammans med 

slukarålderns barn 12 skriver Helen Amborn och Jan Hansson om litteraturläsning i år 4-

6 i grundskolan. De har själva inte producerat någon egen vetenskaplig forskning utan 

delger sina läsare egna erfarenheter och metoder som lärare. De ställer sig frågorna 

varför barn ska läsa och varför skönlitteraturen har så stor betydelse för undervisningen. 

De belyser även undervisningens innehåll; vad man kan läsa och vad man kan göra för 

att uppnå målen i Lpo 94. Flera exempel ges på hur man kan arbeta med läsning och 

litteratur. I ett avsnitt illustreras skrivandets betydelse för läsarens kognitiva utveckling, 

då läsandet och skrivandet hör så nära samman. Helena Amborn är lärare och 

bibliotekarie och arbetar som bibliotekschef på Nynäshamns bibliotek och Jan Hansson 

är verksam som chef för Svenska Barnboksinstitutet.  

                                                
12 Helen Amborn och Jan Hansson, Läsglädje i skolan (Stockholm: En bok för alla, 2002). 
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Det har även presenterats ett antal kandidatuppsater inom området läsning. Charlott 

Kristensson och Petra Nilssons kandidatuppsats Nyckeln till läslustporten. En studie om 

lärares tankar och arbete kring elevers läslust 13 ger en bra beskrivning av vilka faktorer 

som är betydelsefulla för elevers läslust såsom lärstilar och lärarnas förmåga att handleda 

elever att ta del av skönlitteraturens kunskapskälla. Då jag också diskuterar detta i min 

studie har undersökningsresultatet varit intressant att ta del av fastän jag mer har 

fokuserat på eleven som läsare och det didaktiska perspektivet i litteraturundervisningen.  

Lena Nilsson och Malin Sahlé har valt att i sin kandidatuppsats Skönlitteraturen 

visar vägen. En studie om ett projekt med fokus på skönlitteratur och dess betydelse för 

elevers läsförståelse 14 behandla sambandet mellan läsning av skönlitteratur och 

läsfärdighet och om undervisningsmetoden har någon betydelse för läsförståelsen hos 

elever. 

Läslust � en lisa för själen. Den egna reflektionens betydelse för såväl läslust som 

läsförståelsen 15 är en kandidatuppsats skriven av Märtha Andersson som beskriver hur 

läraren arbetar med skönlitteraturen och hur ett medvetet arbete kan stimulera såväl 

läslusten som läsförståelsen. Undersökningen tar även sin utgångspunkt i skillnaden 

mellan flickors och pojkars fokusering kring texternas innehåll. Genusperspektivet har 

varit intressant att ta del av då jag även i min undersökning inte kan bortse från den 

aspekten. 

Liksom Charlott Kristensson och Petra Nilsson har Veronika Palm, Elenor Sedin 

Tegenmark och Mia Victor i sitt examensarbete Läsförmåga och skönlitterär läsning. En 

litteraturstudie och en attitydstudie 16 valt att belysa området läsförmåga och 

skönlitteratur. De studerar vilka faktorer som gynnar läslusten och hur dessa faktorer  

                                                
13 Charlott Kristensson och Petra Nilsson. �Nyckeln till läslustporten. En studie om lärares tankar och arbete kring 

läslust.� Kristianstad: Lärarutbildningen vid Högskolan i Kristianstad, 2006, [www dokument]. Hämtad från 
URL http://www.uppsatser.se/uppsats_5/5d30a7c03b.php 29 mars 2007. 

14 Lena Nilsson och Malin Sahlé,  �Skönlitteraturen visar vägen. En studie om ett projekt med fokus på 
skönlitteratur och dess betydelse för elevers läsförståelse.� Kristianstad: Lärarutbildningen vid Högskolan i 
Kristianstad, 2006, [www dokument]. Hämtad från URL http://eprints.bibl.hkr.se/archive/00001309/  29 mars 
2007. 

15 Märtha Andersson, � Läslust � en lisa för själen. Den egna reflektionens betydelse för såväl läslust som 
läsförståelse. � Luleå: Luleå tekniska universitet, Instituionen för språk och kultur, 2006, [www dokument]. 
Hämtad från URL http://www.uppsatser.se/uppsats_5/5591fbe524.php 24 april 2007. 

16 Veronika Palm, Elenor Sedin Tegenmark och Mia Victor, �Läsförmåga och skönlitterär läsning. En 
litteraturstudie och en attitydstudie.� Göteborg: Göteborgs universitet, Utbildnings- och forskningsnämnden för 
lärarutbildning, 2005, [www dokument]. Hämtad från URL https://guoa.ub.gu.se/dspace/handle/2077/214 29 
mars 2007. 
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stödjer elevernas läsning. De har valt att fokusera på läraren, hemmiljön och 

lärandemiljön i skolan som relevanta aspekter för elevernas lärande. 

2.2 Att väcka elevers läslust 

Amborn och Hansson betonar att läsningen ska präglas av lust och glädje och det är en 

av skolans uppgifter att få igång positiva spiraler i elevernas läsutveckling.17 Enligt 

författarna har begreppet läslust förändrats över tid i samband med att skolans intresse 

för barns fritidsläsning förstärkts. Från att tidigare inneburit lusten att studera vidare till 

att idag handla om att skapa läslust hos barn och ungdomar och sedan släppa denna fri. 

Arbetet i skolan ska stärka elevernas självförtroende och redan från början uppmuntra 

och ge eleverna tillfällen att uppleva lusten och glädjen i läsandet. De barn som tidigt fått 

språklig stimulans i förskolan av pedagoger som vet vad de gör och varför, får ett 

försprång som är svårt att ta igen senare.  

Läraren har här stor betydelse och ett stort ansvar att grundlägga en bestående läslust 

hos eleverna och ett intresse som sträcker sig utanför skolans värld. För att läsvanan och 

läsförmågan ska kunna släppas fri är det viktigt att läsaren vågar lita på sin förmåga att 

förstå textens, litteraturens narrativa regler det vill säga dramaturgin och våga lita på att 

tids nog kommer orsakssammanhang och handling att bli förståeliga. Läsaren måste 

alltså våga lita på författaren och sig själv och finna glädjen i att läsa. Att väcka läslusten 

hos barn är något som Brink tar upp för diskussion och som Amborn och Hansson 

refererar till i sin bok. Det framkommer i hans rapport att det inte är någon lätt uppgift. 

Det kräver oftast god förtrogenhet med varje enskilt barns läsbakgrund. För att hjälpa 

barnen i deras utveckling till läsare anser Brink att lärare och andra vuxna behöver 

vidgade kunskaper om barns läsutveckling och läsning. 18 

För att öka möjligheten att nå sina läsare/elever är det viktigt att läraren själv är väl 

bekant med texten eller boken och själv har läst det som ska presenteras för eleverna. Att 

introducera böckerna, sitt bokprat, och väcka elevernas intresse för en bok är en konst, 

men som enligt Amborn och Hansson, relativt enkelt går att lära sig. Att vara en läsande 

förebild väcker nyfikenhet, intresse och läsglädje.  

                                                
17 Amborn och Hansson, 18-25. 
18 Ibid., 5. 
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Ytterligare en aspekt som tas upp av författarna är betydelsen av förförståelse eller 

redundans, ett nyckelord då det gäller att övervinna läsmotstånd, osäkerhet eller 

lässvårigheter. Eleverna kan sällan få för mycket information om den text de kommer att 

möta. Syftet med att utförligt presentera bokens personer, miljön och intrigen är att den 

unge läsaren ska tro på sig själv och finna lust och glädje i läsningen och vilja läsa mer 

och mer. 19 20  

Chambers menar att energin, stimulansen och lusten till att utforska läsningen är 

beroende av samtalet om böcker; �nyckeln till läsandet ligger i att man samtalar om det 

man läst�. 21 Hans grundläggande princip för att skapa läslust är att elevernas relation till 

texten ska vara utgångspunkten och inte lärarens och att allt är värt att berättas. Eleverna 

måste lyssnas till med respekt. Genom att eleven känner sig trygg och betydelsefull, kan 

hennes/hans upplevelser av texten - vad hon/han gillade eller ogillade, tankar och känslor 

fritt berättas utan att förkastas eller avfärdas som löjliga. 22 Att läsa är roligt och 

litteraturarbetet handlar om lusten och glädjen i läsandets mysterium. Wolfgang Iser lär 

ha sagt:  

�Läsandet är en arena där författaren och läsaren tillsammans utför ett 
fantasiskådespel. � Det är inte blott författaren som är kreativ utan också 
läsaren. Den gode författaren är medveten därom och inbjuder läsaren till 
samarbete. � 23 

2.3 Läsförmåga och läsförståelse 

Att kunna läsa betyder enligt Svensk Ordbok att �låta blicken löpa över textrader för att 

därigenom tillägna sig deras innehåll.�24  Körling anger följande definition av en läsare: 

  �Vi kan samtidigt löpa med ögonen i texten, hoppa groda mellan ord och 
 rader, samtidigt som vi tillägnar oss vad som menas, anses, uttrycks, 
 samtidigt som vi skapar inre bilder och ser samband med andra författare, 
 texter och tankegångar. Vi kan värdera innehåll genom att kasta ett öga över 
 rubriker, disposition, typsnitt och layout. Vi läser med inbyggt 
 självförtroende att vi äger förmåga att läsa. Detta gör vi omedvetet�. 25

 

                                                
19 Ibid., 32-33. 
20 Andersson, 17. 
21 Aidan Chambers, Böcker inom oss. Om boksamtal (Stockholm: Norstedts förlag AB, 1994), 16-17. 
22 Ibid., 56-57. 
23 Olof Lagercrantz, Om konsten att läsa och skriva (Malmö: Wahlström & Widstrand, 1985), 8. 
24 Anne-Marie Körling, �Det är tråkigt att läsa. Kanske betyder det....Jag kan inte läsa!�. Svenskläraren. Tidskrift 

för svenskundervisning Nr 2, (2007): 20. 
25 Ibid., 20. 
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Körling menar att genom kunskap om vilken förmåga vi besitter kan vi göra oss 

medvetna om vad denna förmåga består i. På så sätt kan vi utveckla och 

medvetandegöra läsprocessen till att omfatta en läsundervisning som kan gälla för alla 

elever under hela deras skoltid. I en textbaserad undervisning behöver eleverna förstå 

hur man läser och angriper en text tillsammans med andra i samtal, för att lärande och 

utveckling ska ske.   

Av tradition finns två forskningsperspektiv inom grundläggande läsinlärning vilket 

förenklat kan delas upp i avkodning och förståelse. Enligt Säljö betonar den ena 

traditionen läsning som en färdighet vilket handlar om att komma underfund med ord, 

att knäcka koden. Den andra traditionen betonar vikten av att som god läsare måste man 

också förstå det man läser. De menar att läsning är en form av kommunikation. Säljö 

menar att behärska och använda skriftspråket är en livslång lärandeprocess som handlar 

om att förstå sammanhang, reflektera och argumentera, läsa diagram och tabeller. I 

Sverige har vi traditionellt sätt varit fokuserade på hur barn lär sig läsa och inte i lika 

stor omfattning hur det som står skrivet ska förstås. Läsförmågan är således svår att 

definiera. Många elever får problem i nioårsåldern då de möter längre texter. De kan läsa 

men ändå inte. 26  

Molloy menar liksom Säljö att läskunnighet och läsförståelse inte behöver vara 

samma sak. En läsare kan verka läskunnig utan att ha någon djupare läsförståelse. För att 

beskriva och förstå det komplicerade förhållandet mellan läskunnighet, läsförmåga och 

olika textgenrer används inom läsforskningen begreppet literacy. Bagga-Gupta 

fokuserar begreppet literacy till att omfatta �grupper av människor som samspelar med 

varandra och med text, som fullbordar sociala och privata mål, och som delar 

gemensamma värderingar och attityder till texter�. �Literacy är ett dialogiskt perspektiv 

på språkanvändning�.27 Begreppet betonar vikten av det sociala sammanhanget där barn 

och unga kan mötas för att lära och tar alltså avstånd från tanken att grundläggande 

färdigheter och förmågor är bundna till individen. Enligt Molloy är sms-ande och 

chattande på nätet ett exempel på en modern form av literacy som de flesta unga  

                                                
26 Roger Säljö, Läsfärdigheter igår och idag (2006) [www dokument]. Hämtad från URL 

http://www.forskning.se/servlet/GetDoc?meta_id=89984 10 april 2007. 
27 Sangeeta Bagga-Gupta, �Ord och bild ger mening. Om literacy i förskola och skola.� Svensklärarföreningens 

årsskrift, (2006), 17-18. 
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behärskar bättre än sina föräldrar och lärare. Här skiljer sig skolans olika literacies ofta 

från många ungdomars och man gör inte seriösa försök att i skolan att ta tillvara på 

elevernas olika kompetenser och erfarenheter för att överbrygga de klyftor som finns.28  

I Skolverkets rapport Med fokus på läsförståelse redovisas två huvudinriktningar 

avseende läsprocessen vars främsta företrädare är Ingvar Lundberg och Åke Edfeldt. 29 

Liksom Säljö betonar analysen av läsförmågan vikten av att skilja mellan avkodning och 

förståelse. Lundberg menar att läsningen, själva avkodningen, är resultatet av en 

analytisk process medan Edfeldt representerar en teori som menar att läsning är en 

syntetisk process där läsaren i själva avläsningsmomentet inte presterar någon förståelse 

av texten. Han menar att �en automatiserad läsprocess är en sak, men att förstå 

innebörden av det man läser en annan�, det vill säga det finns en skillnad mellan att läsa 

och förstå det man läser. 30  

Lundberg presenterar innebörden i begreppet läsförståelse och menar att det gäller 

att se det som ligger dolt i texten; att �läsa mellan och bortom raderna�. Det handlar inte 

om att tolka mening för mening utan meningarna hänger ihop. Han betonar också vikten 

av att läsaren måste göra inferenser, det vill säga använda sin förförståelse och 

omvärldskunskap för att tolka texten korrekt. Då kan texten bli mer levande och ge ett 

bättre sammanhang och på så vis öka läsupplevelsen. 31  

Olika sätt att läsa kan bero på vad man läser in i texten, hur man tolkar det man ser 

eller inte ser. Utifrån syftet med läsningen i skolan lär sig eleverna olika läsarter. 

Rosenblatt skiljer på två olika typer av läsning; efferent eller estetisk läsning. 32 

Rosenblatt exemplifierar begreppet efferent läsning med att läsa en dikt för att ta ut 

metaforer, liknelser, alliteration eller mer abstrakt textens idé. Den estetiska läsningen 

däremot innebär att läsarens uppmärksamhet riktas mot vad han upplever i sitt 

förhållande till den lästa texten. Båda typerna av läsning förekommer och ofta går läsare 

mellan efferent och estetisk läsning så kallad transaktion. Begreppen blir användbara för 

att förklara det som sker i klassrummet där frågor på texten är ett vanligt arbetssätt.  

                                                
28 Gunilla Molloy, �Jag ryser när jag ser en bok�. Svenskläraren. Tidskrift för svenskundervisning Nr 2, (2007): 9. 
29 Skolverket, �Med fokus på läsförståelse,� 9. 
30 Ibid., 9. 
31 Ibid., 10. 
32 Molloy, �Att läsa skönlitteratur med ungdomar,� 48-49. 
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Efferent och estetisk läsning förklarar dels elevens reaktioner på en viss text, dels vad 

läraren vill att eleven ska fokusera på.  

Liberg är inne på samma linje som Säljö och Molloy och menar att läsning innefattar 

så mycket mer än bara kodknäckning. Den bild som förmedlas om läsning handlar 

nästan uteslutande om att mer eller mindre automatiskt avkoda en följd av bokstäver så 

att de bildar ord som man sedan kan förstå. Men hur tar vi nästa steg och utvecklar 

eleverna som läsare? Liberg kallar det att hjälpa barnen �röra sig i texterna�, att gå från 

ytan till djupet och på ett aktivt och medvetet sätt förstå och tolka texter. 33 För att 

utvecklas som läsare behöver eleverna utveckla olika lässtrategier. Det är också just det 

som avspeglar sig i de internationella studier som genomförts att Sverige tappar i 

jämförelse med andra länder när det gäller att ta nästa steg i läsprocessen. Hon menar 

vidare att det finns fyra centrala utvecklingslinjer i läsinlärningen som behöver göras för 

att förbättra läsförmågan hos eleverna, vilka jag har åskådliggjort nedan.  

1) Grundläggande språkförståelse, väcka intresse för att läsa och skriva (förskolan). 

2) Knäcka koden, vidareutveckla sitt läsintresse, automatisera sin läsning 

(förskoleklass, år 1-2). 

3) Stödstrukturer och lässtrategier för att möta längre texter (år 3-4). 

4) Behärska olika läsarter och tekniker, lära sig olika ämnens specifika språk. Läsning 

sker överallt i skolan. 

Hennes förhoppning är att framtida lärare i större utsträckning ska erbjudas stöd och 

verktyg för att i sin tur ge eleverna ökat stöd i läsutvecklingen. 

                                                
33 Caroline Liberg, Att lära sig läsa och skriva i skolan. (2006) [www dokument]. Hämtad från URL 

http://www.forskning.se/servlet/GetDoc?meta_id=90357 10 april 2007. 
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2.4 Läsarorienterat synsätt 

/.../ �Jag hatar och läsa och därför hatar jag alla böcker. Jag ryser när jag ser en bok. Det 

är så tråkigt att läsa böcker, varför inte se en film, det är ju inte 1700talet /.../ Jag 

kommer ju inte att läsa tråkiga böcker när jag blir stor för det är ju bara så tråkigt�. Pelle 

i årskurs 7 ansluter sig till tusentals andra ungdomar som i stora läsarundersökningar 

delat in böcker och läsning som antingen �tråkigt� eller �spännande�. I forskaren Jack 

Thompsons receptionsstudie, Understanding Teenagers Reading (1987) återkommer, 

hos dessa icke-läsande tonåringar, hela tiden uttrycken �tråkigt och tråkighet�. Att det är 

�tråkigt� att läsa är något som upplevs i skolan. Molloy menar att Thompsons påstående 

att eleverna får denna uppfattning i skolan ökar värdet av att ta det på allvar och att 

läraren därför inte bara bör ställa sig frågan hur man läser i skolan utan även vad ordet 

�tråkigt� innebär för eleven.34 35 

2.4.1 Elevens läsaridentitet 

Molloy tar upp och diskuterar vikten av att förstå elevens läsaridentitet och refererar till 

Louise M Rosenblatt och det läsarorienterade synsättet. Rosenblatt utgår från mötet 

mellan �läsare-möter-text� som en central del i litteraturundervisningen det vill säga hon 

utgår från att mening skapas i mötet mellan läsare och text. Rosenblatt använder 

begreppet reception när hon talar om elevernas läsning av olika texter, det vill säga hur 

mottagaren utifrån sina indidviduella, sociala och kulturella förutsättningar har tagit 

emot texten. Hon är kritisk till den litteraturläsning som ska leda fram till �rätt svar� och 

poängterar att det som eleven för med sig till litteraturen, deras tidigare erfarenheter och 

sin personlighet, är lika viktiga som själva texten. Mötet mellan läsaren och texten blir i 

det fallet en unik erfarenhet. 36 Detta är ett sätt att utmana eleverna till reflektion och 

fördjupad förståelse av texten. Hur sedan läsaren/eleven skiljer sig från andra läsare av 

samma text kan bero på vad läsaren uppmärksammar i texten, vad man ser och inte ser 

och hur man tolkar det man ser. Molloy menar också att Rosenblatts teori om läsare-

möter-text pekar mot ett behov av kunskap hos läraren om texter av olika slag men också  

                                                
34 Molloy, �Jag ryser när jag ser en bok�, 9-10. 
35 Molloy, �Att läsa skönlitteratur med ungdomar�, 46. 
36 Ibid., 47. 
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hur olika elever läser det vill säga en bredare och djupare kännedom om elevens identitet 

som läsare och tolkare av en text.37  

Wolf tar också upp och diskuterar tolkningar av litteraturen utifrån läsarens 

engagemang. Han ser läsaren som textskapare. 38 Det är dock lätt att endast se fördelarna 

med en läsarorienterad undervisning. För att eleven ska nå framgång med en sådan 

undervisning måste eleven uppfylla vissa krav. Hos de så kallade icke-läsarna kan detta 

ställa till svårigheter. De lässvaga eleverna behöver stöd för att nå textens mening och 

det är viktigt att veta var i sin läsutveckling de befinner sig för att ge dem �rätt� stöd. 

Utmärkande för dessa elever är att de ofta har svårt att tala om litteratur, svårt att hitta 

ord för att beskriva känslor, insikter och funderingar. Många kan också vara rädda för att 

svara �fel� och därför hellre tiger.39 De icke-läsande eleverna uppvisar en läsaridentitet 

som läraren behöver ha mer kunskap och insikt om. Molloy menar liksom Wolf att 

många elever inte kan tala om det som de har läst. De saknar ett språk som kan beskriva 

sina erfarenheter utifrån texten för att därefter gå vidare med nya erfarenheter. Ett 

läsarorienterat synsätt, med läsaren/eleven i centrum innebär att en rad didaktiska tankar 

och funderingar inställer sig och förändrar och utmanar synen på lärarrollen. 40 

Enligt Molloy är mötet med eleverna centralt i undervisningen. 41 42 Hon utgår från 

ett �erfarenhetspedagogiskt� synsätt vilket innebär att hon använder alla elevers intressen 

och erfarenheter för att kunskapa kring litterära texter. Det är viktigt att ta eleverna på 

allvar och reflektera över de signaler eleverna skickar. Bland de didaktiska 

frågeställningarna är Vad-frågan den fråga som brukar nämnas först, eftersom den syftar 

på ämnets innehåll. Molloy finner detta något olyckligt då eleven/läsaren och hennes 

frågor bör stå i fokus. Om så skulle vara fallet blir inte den första didaktiska frågan Vad 

utan Vem undervisar jag? Genom att ändra på ordningen mellan dessa frågor skulle vi 

inte börja tala om elevernas behov att lära sig något om ämnet och skönlitteraturen 

(Vad). Istället skulle vi tala om lärarens behov av att lära sig något om eleven och 

hennes/hans frågor, så att de i klassummet kan stå i fokus för uppmärksamheten. På det  

                                                
37 Ibid., 49. 
38 Lars Wolf, Läsaren som textskapare (Lund: Studentlitteratur, 2002), 140. 
39 Ibid., 141-143. 
40 Ibid., 29. 
41 Molloy, �Reflekterande läsning och skrivning�, 17. 
42 Molloy, �Att läsa skönlitteratur med tonåringar�, 299.  
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viset kan vägen till kunskap för eleverna om jaget och omvärlden gå genom språket och 

litteraturen. Undervisningen handlar alltså enligt Molloy om ett genomtänkt didaktiskt 

synsätt och en ständigt pågående reflektion över lärarens egen arbetsprocess. Dessutom 

behöver läraren i sin planering av läs- och skrivundervisningen ta hänsyn till aspekter 

som kön, kulturellt kapital och läsande. Faktorer som dessa går inte att bortse från och 

bör beaktas. 43 

Ett läsarorienterat synsätt i litteraturundervisningen medför enligt Wolf utan tvekan 

didaktiska tankar och funderingar och upplever att det finns svårigheter med att införa ett 

sådant synsätt. 44 En läsarorienterad undervisning ställer stora krav på läraren. Rollen 

definieras annorlunda och gör den mer utmanande och ansvarstagande än vad som 

tidigare har gällt under lärarcentrerade lektioner. Wolf talar om �maktförskjutning� och 

menar att elevernas roll i undervisningen blir en annan och att de tar mer plats och 

utrymme i anspråk än tidigare. Liksom lärarens uppgift är att ta reda på vem han 

undervisar ska också möjlighet ges till eleverna att i en läsarorienterad 

litteraturundervisning få tillfälle att lära känna varandra som litteraturläsare och skapa 

förståelse för att en text kan läsas på olika sätt. Tankar och associationer är individuella 

och personliga och genom läsningen lär sig läsaren något om sig själv. Därför måste tid 

ges till reflektion över de tankar och funderingar som kommer fram.45 

Wolf väljer att referera Robert E. Probst för att sammanfattar fyra viktiga villkor att 

som lärare ta hänsyn till i en läsarorienterad undervisning: 46 

1) Mottaglighet 

 Om målet med textdiskussionerna är att låta eleverna delge sina funderingar 

 och uppfattningar är det viktigt att dessa är välkomna. Elevernas åsikter och 

 reaktioner måste respekteras. Läraren måste skapa en miljö där eleverna kan 

 känna trygghet och inte behöver känna rädsla för att bli tillrättavisade. 

2) Förändringsbenägenhet 

 Elevens åsikter och funderingar kring den lästa texten ska ses som en process 

 där ett första steg är en form av utkast som kan modifieras, tas tillbaka eller  

                                                
43 Molloy, �Reflekterande läsning och skrivning�, 26-27. 
44 Wolf, 29. 
45 Ibid., 136. 
46 Ibid., 145-150. 
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 resoneras vidare på. Läraren behöver uppmuntra eleverna till att våga uttrycka 

 de tankar och känslor som upplevs som osäkra kring texten för att låta 

 dem förstå att ändra sig och revidera sina åsikter är högst normalt.  

3) Noggrannhet 

 Eleverna behöver förstå att den spontana, inte tillräckligt genomtänkta 

 första reaktionen på texten är ett led i textläsningen. Arbetet med texten 

 innebär att vara noggrann, analysera, dra slutsatser och gör antaganden för att 

 därefter granska andras åsikter. Textdiskussioner kräver alltså bearbetning i 

 flera steg.  

4) Samarbete 

 Atmosfären i klassen eller gruppen ska vara tillåtande, prövande, öppen och 

 trygg. Att visa respekt och ödmjukhet inför sina kamrater och vara öppen för 

 att textdiskussionen kan ta olika vändningar. Att lyssna på sina klasskamrater 

 och visa tolerans för olika tolkningar ska se som positiv. 

2.4.2 Elevens lärandemiljöer 

�Olika vardagsituationer kräver olika språkliga kompetenser, olika literacies� påpekar 

Säljö. Den vardagliga miljön är den viktigaste mänskliga läromiljön. 47 Att arbeta som 

ekonom och förstå redovisningens olika fackuttryck kräver en form av språklig 

kompetens, att arbeta som lärare eller sjuksköterska en annan. Det som för någon kan 

verka helt självklart är för någon annan helt obegripligt. Vi tillhör alla en språklig 

hemvist där vi upplever att vi behärskar språket, så också eleven.48 Språk, lärande och 

identitetsutveckling är nära sammankopplade. Vår språkliga identitet skapar trygghet och 

är starkt förknippad med den kunskap som vi har inom ett ämne. Utifrån vår sociala och 

kulturella miljö visar våra respektive kompetenser och brister på skillnader mellan 

läskunnighet och läsförståelse enligt Molloy. 49 Som lärare är det viktigt att ta hänsyn till 

dessa olika språkliga kompetenser och skapa lärandemiljöer som främjar deltagande i  

                                                
47 Säljö, �Lärande i praktiken�, 233. 
48 Körling, 20. 
49 Molloy, �Jag ryser när jag ser en bok�, 12-13. 
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undervisningen och ett aktivt lärande. Läraren måste förstå hur elevernas fritidsläsning 

ser ut, vilka läsmiljöer och sociala kontexter våra elever befinner sig i för att kunna 

skapa vilja och engagemang hos eleven.  

Det sociokulturella lärandet betonar samspelet mellan individen och kollektivet. 

Inlärning sker mellan människor i ett socialt sammanhang och blir en del av individens 

tänkande och handlande. 50 Molloy påpekar vikten av ett dialogiskt klassrumsklimat som 

en förutsättning för att på ett bra sätt lyckas genomföra en läsarorienterad 

litteraturundervisning med läsaren/eleven i centrum. Genom val av metod som till 

exempel kamratrespons, där eleverna får möjlighet att diskutera sina texter eller i en 

läsloggbok diskutera med sin lärare eller genom boksamtal, skapas förutsättningar för en 

kommunikativ miljö. En sådan undervisning gör eleverna mer aktiva och delaktiga i sin 

läsutveckling och fördjupar förståelsen för den lästa texten.51  

2.5 Styrdokument 

Inte minst har rapporternas resultat, NU-03 och PISA 2003, föranlett ett ökat politiskt 

intresse för frågan. Ett nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling har 

inrättats med uppgift att stödja och stimulera skolornas arbete på detta område. 

Dåvarande skolminstern menade att �målet med centrumet är att bidra till att höja 

kompetensen hos lärare i förskola och skola, främja kontakterna mellan forskningen och 

skolan samt främja intresse och motivation för läsning och skrivning hos barn och 

ungdomar i förskola och skola� 52. 

All undervisning har sin grund i skolans styrdokument. I läroplanen för de frivilliga 

skolformerna (Lpf 94) finns beskrivet de mål som eleverna minst ska ha uppnått när de 

lämnar skolan. Bland de mål som skall uppnås kan nämnas att �varje elev kan uttrycka 

sig i tal och skrift såväl att elevens språk fungerar i samhälls-, yrkes- och vardagslivet 

och för fortsatta studier� och �kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt 

kulturutbud som en källa till kunskap, självinsikt och glädje� samt �har förmåga att  

                                                
50 Säljö, �Lärande i praktiken�, 9. 
51 Molloy, �Reflekterande läsning och skrivning�, 10. 
52 Skolverket, �Med fokus på läsförståelse�, 9. 
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kritiskt granska och bedöma det eleven ser, hör och läser för att kunna diskutera och ta 

ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor.� 53  

I kursplanen för svenska på gymnasiet betonas vikten av språkets grundläggande 

betydelse för lärandet och en väg till kunskap. Utbildningen i ämnet svenska syftar till 

�att hos eleverna stärka den personliga och kulturella identiteten, att utveckla tänkandet, 

kreativiteten och förmågan till analys och ställningstagande�. Eleven ska också förvärva 

insikt i �språkets betydelse för identiteten och utveckla förmågan att förstå sig själv och 

andra i ett kulturellt och historiskt sammanhang�. Med tanke på den försämrade 

läsförmågan är det därför viktigt att skapa goda förutsättningar för elevernas 

språkutveckling. Detta betonas också i strävansmålen att eleven �fortsätter att utveckla 

den egna läskunnigheten, så att förmågan att tolka, kritiskt granska och analysera olika 

slag av texter, såväl skrift- som bildbaserade, svarar mot de krav som ställs i ett 

komplicerat och informationsrikt samhälle�. 54 

 

                                                
53 Lärarförbundet, Lärarens Handbok, (Stockholm: Lärarförbundet, 2004), 44. 
54 Skolverket, Kursplaner i svenska (2002), [www dokument]. Hämtad från URL  

http://www.skolverket.se/sb/d/1294 25 april 2007. 
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3. Syfte och frågeställning 
En god läs- och skrivförmåga är en viktig förutsättning för att kunna tillgodogöra sig ny 

kunskap samt för den personliga identitetsutvecklingen. Litteraturundervisningen i 

skolan syftar till att läsa, tolka, förstå och uppleva texter, i dialog med andra utveckla 

sina tankar och känslor, förstå kulturell mångfald, utveckla kreativitet och fantasi men 

kanske framför allt ge goda läsvanor och skapa lust till att läsa.  

Hur kan då litteraturundervisningen i svenskämnet stimulera barns- och ungdomars 

läsvanor och läsförståelse så att de uppnår de mål som är angivna i kursplanerna? Min 

studie syftar till att söka svar på hur undervisningen ser ut från ett elevperspektiv, hur 

eleverna läser och hur deras läsförmåga är samt hur de ser på de metoder och den 

didaktik som används i samband med litteraturundervisningen i gymnasiet.  

Syftet med uppsatsen är att studera följande frågeställningar: 

• Hur ser elevernas läsvanor ut? 

• Hur ser elevernas läsförståelse ut? 

• Hur ser eleverna på sin litteraturundervisning?  
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4. Material och metod 
Undersökningen omfattar 29 elever som går i årskurs 1 på gymnasiet, 

naturvetenskapliga programmet. Klassen består av 12 (41 %) flickor och 17 (59 %) 

pojkar. På rekommendation av en klasskamrat till mig togs kontakt med en manlig lärare 

på det aktuella gymnasiet för att genomföra undersökningen. Han fann mitt 

uppsatsarbete spännande och intressant.   

4.1 Val av metod 

Inom forskningen existerar två grundläggande filosofiska traditioner om hur kunskap 

genereras vetenskapligt. Dessa brukar kategoriseras antingen som en kvantitativ eller 

kvalitativ forskningsansats. Enligt DePoy & Gitlin har den kvantitativa traditionen i 

första hand som syfte att mäta och statistiskt bearbeta data. 55 Forskaren har redan tidigt 

en strategi, en tes, som han vill studera för att antingen kunna förkasta eller verifiera. 

Traditionen bygger på ett antagande rörande verkligheten och ett deduktivt resonemang 

där forskaren går från teori till empiri, från det mer generella till det speciella. 

Forskningen sker i form av experiment, strukturerade enkäter och kartläggningar.  

I motsats till den kvantitativa forskningen är den kvalitativa traditionen mer 

utlämnad åt deltagarna i undersökningen. Här handlar det om att forskaren studerar 

verkligheten och utifrån den skapar begrepp och hypoteser. Forskaren överlåter 

kontrollen och studiens inriktning till dem som deltager i undersökningen och försöker 

förstå och tolka deltagarnas meningar och uppfattningar. Det kvalitativa perspektivet 

bygger på en induktiv metod där forskaren går från empiri till teori det vill säga från det 

unika till det mer speciella. Kvalitativa studier bygger på intervjuer, textanalyser och 

observationer för att förstå en människas känslomässiga upplevelser av ett fenomen. 

De båda forskningstraditionerna har kombinerats för att få kunskap på flera olika sätt 

om samma fenomen. Undersökningen har genomförts i tre steg; 1) enkätstudie, 2) 

läsförståelseprov och 3) fokusintervju. 

                                                
55 Elizabeth DePoy and Laura N Gitlin, Forskning � en introduktion. (Lund: Studentlitteratur, 1999), 33-36. 
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4.2 Reliabilitet, validitet och trovärdighet 

De data som insamlas för en studie skall vara tillförlitliga och giltiga. Inom forskningen 

benämns dessa begrepp som reliabilitet och validitet. 56 Med god reliabilitet avses den 

tillförlitlighet med vilken man med en viss mätmetod vid upprepade mätningar erhåller 

samma mätresultat.57 För att erhålla en god reliabilitet av svaren på frågorna i den enkät 

som använts i föreliggande studie, har denna försetts med enkla entydiga frågor när det 

gäller bakgrundsvariabler såsom kön, födelseland, föräldrarnas yrke och utbildning. 

Övriga frågor avseende läsintresse, tid för läsning o s v har utformats med fasta 

svarsalternativ som ja- och nej-frågor eller frågor med flervalsalternativ. Eleverna gavs 

också möjlighet om något av de förutbestämda svarsalternativen inte ansågs relevanta, 

lämna alternativa svar. 

Med validitet avses att mätinstrumentet verkligen mäter det som det avsett att 

mäta.58 För att säkerställa validiteten i enkätundersökningen, genomgicks den teoretiska 

bakgrunden till studien inbegripande tidigare använda frågebatterier. Dessutom 

genomfördes innan enkätens slutgiltiga utformning, en pilotundersökning för att få en 

uppfattning om frågornas giltighet och förståbarhet och därigenom undvika missförstånd 

och felaktiga frågekonstruktioner. Fyra personer, två flickor och två pojkar, 16 år gamla, 

kom med konstruktiva ändringsförslag till förtydligande av frågorna som togs tillvara i 

den slutgiltiga enkäten. 

Reliabilitet och validitet är begrepp som i första hand används inom den kvantitativa 

forskningen men har också viss relevans för kvalitativa data. När resultaten från en 

kvalitativ studie skall bedömas används oftast begreppet trovärdighet (trustworthiness) 

istället för validitet. 59 Med trovärdighet avses därvid att bedöma kvalitativa datas 

pålitlighet, överensstämmelse och överföring. För att uppnå hög trovärdighet ska 

författaren således noga beskriva utvalsprocessen, datainsamlingen och analysen.  

                                                
56 Christer Stensmo, Vetenskapsteori och metod för lärare (Uppsala: Kunskapsföretaget i Uppsala AB, 2002), 30-

34. 
57 DePoy and Gitlin, 247. 
58 Ibid., 289. 
59 Margot Rolandsson, Snuff use and oral health among young ice-hockey players. Göteborg: Göteborgs 

universitet, Department of Periodontology, Faculty of Odontology at Sahlgrenska Academy i Göteborg, (2005), 
31-32. 
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Frågeställningen om trovärdighet tas även upp i diskussionen mot bakgrund av 

erhållna resultat.  

4.3 Enkätundersökning 

Steg 1 innefattar en enkätundersökning (bilaga 1) med syftet att studera elevernas 

läsvanor och ge dem en möjlighet att lära känna sig själva som läsare. Enkäten delades ut 

till 28 elever varav 11 (38 %) flickor och 17 (59 %) pojkar. Den bestod av sammanlagt 

18 frågor och innehöll inledningsvis ett avsnitt med demografiska uppgifter såsom kön, 

ursprung, mammas yrke och utbildning samt pappas yrke och utbildning. De följande 

avsnitten behandlade vilka böcker/tidningar/serier eleverna helst läser, hur mycket de 

tycker om att läsa och varför man inte tycker om att läsa respektive tycker mycket om att 

läsa. De fick också svara på om de har någon favoritförfattare eller favoritbok/tidning. 

Ett avsnitt handlade om hur mycket tid eleverna ägnar åt läsning per vecka, när de helst 

läser, var någonstans de företrädesvis läser samt var de får tag i böcker eller tidningar. 

Enkäten avslutades med att eleverna svarade på hur en bra bok/tidning ska vara, vad som 

fångar dem. I enkäten finns också utrymme för eleverna att lämna egna synpunkter och 

kommentarer.  

Enkäten delades ut i klassrummet och besvarades av eleverna. Då redogjordes 

samtidigt för syftet med enkäten och uppsatsen samt för de forskningsetiska regler som 

gäller för en enkätstudie 60.  

Av 29 elever besvarade 28 (97 %) enkäten. Dessa kom att utgöra det slutgiltiga 

antalet svaranden. Bortfallet var således 3 % och berodde på att en elev (flicka) inte var 

närvarande. 

4.4 Läsförståelseprov 

I steg två var syftet att studera elevernas läsförståelse och läsförmåga. Eleverna gjorde 

ett läsförståelseprov där jag valde att använda mig av ett texturval från det nationella 

ämnesprovet i svenska, Förändringar och funderingar, för skolår 9, vårterminen 2003. 

Det nationella provet innehöll tre delar, läsning, skrivning och muntlig framställning. I  

                                                
60 Stensmo, 26-27. 
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min studie som belyser läsförståelsen har jag inriktat mig enbart på läsförståelsedelen, 

Att läsa och förstå. Genom att eleverna tidigare svarat på en enkät om sina läsvanor var 

det möjligt att utifrån läsförståelseprovet kunna analysera och knyta an elevernas 

läsvanor till bedömningen av deras läsförståelse.  

Valet av att använda ett nationellt prov baserades på att proven var väl utprovade 

och utgör ett vedertaget sätt att mäta läsförståelse. Proven har utarbetats på uppdrag av 

Skolverket, vid institutionen för nordiska språk (FUMS) vid Uppsala universitet. Många 

lärare är engagerade som utprövare, bedömare och referenspersoner. Även forskare och 

personer med specialkunskaper har på olika sätt varit delaktiga i provarbetet. 61 

Provuppgifterna är utarbetade i överensstämmelse med kursplanens mål. 

Läsförståelsedelen syftar till att visa elevens �förmåga att läsa och förstå olika typer av 

texter, tillämpa olika lässtrategier och uttrycka sina egna reflektioner och åsikter kring en 

text� och är en del av lärarens underlag för betygssättning. 62 

För analys av läsförståelseprovet användes Skolverkets bedömningsmall Vägledning 

för bedömning och exempel på elevers lösningar med kommentarer samt min tolkning av 

elevernas svar som bygger på tidigare erfarenhet av bedömning från den 

verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). I bedömningsmallen ges tydliga anvisningar 

och inriktning för bedömning av elevernas svar, vilket gör att proven blivit rättade 

förhållandevis objektivt och likvärdigt.  

För att eleven ska uppnå betyget Godkänd (G) på provet krävs att minst två 

tredjedelar av samtliga uppgifter når minst nivå 1 och ett fåtal på nivå 2. Det betyder att 

eleven ska kunna finna svar på frågor som återfinns i texten både direkt och indirekt. För 

att uppnå betyget Väl godkänd (VG) krävs att de flesta uppgifterna når minst nivå 1 och 

2 samt några på nivå 3. Här ska eleverna kunna tolka och dra egna slutsatser utifrån 

texten. Mycket väl godkänd (MVG) kräver i princip att alla uppgifter ska lösas. Av de 

uppgifter som går till nivå 3 kan ett fåtal stanna vid nivå 2. Kriterierna för att uppnå 

MVG innebär att eleven ska visa prov på en större språklig säkerhet och göra egna 

reflektioner över textens innehåll. 63 

                                                
61 Uppsala universitet, Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk (2007). [www dokument]. Hämtad 

från URL  http://www.nordiska.uu.se/natprov 8 maj 2007. 
62 Skolverket, Nationellt prov i svenska och svenska som andraspråk, för skolår 9, vårterminen 2003. Anvisningar 

till lärare och elever, (Stockholm: Liber Distribution, 2002), 2. 
63 Skolverket, Nationellt prov i svenska och svenska som andraspråk, för skolår 9, vårterminen 2003. Vägledning 

för bedömning och exempel på lösningar med kommentarer, (Stockholm: Liber Distribution, 2002), 5. 
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Eleverna fick läsa två skönlitterära texter, Populärmusik från Vittula av Mikael 

Niemi och Elden av Inger Frimansson (bil 2) och svara på därtill hörande frågor (bil 3). 

Frågornas karaktär är av varierat slag, rätt eller fel frågor, innehållsfrågor samt frågor 

som kräver att man kan dra slutsatser och reflektera över dem. Dessa har nivågrupperats 

från 0-3 där 3 är högsta nivån. För att bedöma huruvida eleven inte bara läst utan också 

förstått texten krävs många frågor på olika nivåer där svaren kräver noggrann läsning. 64 

Provet genomfördes i klassrummet under skoltid och eleverna fick 45 minuter på sig 

att göra testet. Provet delades ut till 29 elever varav 12 (41 %) flickor och 17 (59 %) 

pojkar besvarade provet. Liksom inför enkäten redogjordes syftet med provet samt för de 

forskningsetiska regler som gäller för en kvantitativ studie. 25 elever (86 %) deltog i 

provet och läste båda texterna. Fyra elever, 2 pojkar och 2 flickor, läste endast en av 

texterna, Populärmusik från Vittula av Mikael Niemi. Detta berodde på att dessa elever 

var uttagna till att delta i en fokusintervju och på grund av tidsbrist fanns inte 

möjligheten för dessa elever att både hinna göra hela läsförståelseprovet samt delta i 

intervjun. 

4.5 Fokusintervju 

Steg tre i studien har genomförts som en kvalitativ undersökning då jag var intresserad 

av att få mer djupgående information om elevernas syn på hur litteraturundervisningen 

går till i svenskämnet. Intervjun utgör ett komplement till den kvantitativa studien för att 

så långt det är möjligt få en heltäckande bild av litteraturundervisningen. Som under-

sökningsmetod valde jag därför att genomföra en ostrukturerad fokusgruppintervju. 65  

Vad innebär då en fokusgruppintervju? Wibeck väljer att definiera fokusgrupper 

utifrån tre viktiga aspekter: 1) en forskningsteknik som innebär en metod för att samla in 

data för forskningsändamål, 2) en metod för att samla in data genom gruppinteraktion 

och 3) forskaren har på förhand bestämt ämne. Metoden innebär alltså att en mindre 

grupp individer, under en begränsad tid, möts för att utifrån ett givet ämne diskutera och 

resonera. Metoden ger, enligt Wibeck, möjlighet till att både analysera det som sägs i 

diskussionen såväl som det samspel som utspelar sig mellan deltagarna i gruppen.  

                                                
64 Ibid,. 4-5.  
65 Viktoria Wibeck, Fokusgrupper. Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. (Lund: 

Studentlitteratur, 2000), 45-46.  
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Gruppen leds av en samtalsledare � moderator - som initierar diskussionen och 

introducerar nya aspekter av ämnet i den mån det behövs. Ordet fokus innebär att 

resonemanget ska röra ett på förhand givet ämne. En ostrukturerad fokusgruppsintervju 

innebär att diskussionen mellan gruppmedlemmarna är fri och att moderatorns 

huvudsakliga uppgift är att lyssna till vad deltagarna själva tycker om ett visst ämne, 

vilket var ett av målen med intervjun. 66   

Rekryteringen av deltagarna utgick från enkäten om elevernas läsvanor där eleverna 

delades in i tre grupper beroende på hur de besvarat frågorna; tycker inte om att läsa, 

tycker �sådär� om att läsa och tycker mycket om att läsa. Två flickor och två pojkar 

valdes ut. En elev representerade gruppen tycker inte om att att läsa, två elever 

representerade gruppen tycker �sådär� om att läsa och en elev representerade gruppen 

tycker mycket om att läsa. Wibeck menar att det är mer effektivt att använda sig av 

avsiktliga urvalsmetoder än slumpmässiga för att nå ett bra resultat eftersom resultatet av 

en fokusintervju inte kan generaliseras i lika hög grad som en enkätundersökning. 67  

De utvalda intervjudeltagarna tillfrågades om de kunde tänka sig att bli intervjuade 

först vid tillfället för läsförståelseprovet. Eleverna hade vid genomförandet av enkäten 

fått information om att detta skulle ske men de visste inte då vilka som skulle bli 

tillfrågade. Syftet med intervjun redogjordes och därefter fick de utvalda deltagarna 

tacka ja eller nej till att bli intervjuade. Intervjun genomfördes samtidigt som 

läsförståelseprovet i ett angränsande grupprum. Ordinarie lärare var då kvar i 

klassrummet hos de elever som genomförde läsförståelseprovet. För att underlätta 

bearbetning och dokumentation av materialet användes ljudupptagning på band, vilket 

eleverna gav sitt medgivande till. Innan bandspelaren sattes på presenterades syftet med 

intervjun samt hur den skulle gå till och eleverna fick möjlighet att ställa frågor. Som 

stöd för genomförandet av intervjun förbereddes ett antal frågor, en intervjuguide (bil 4) 

som följdes under samtalet. 

                                                
66 Ibid., 23-24. 
67 Ibid., 67-68. 
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4.6 Forskningsetiska överväganden 

I arbetet med enkätstudien har jag tagit hänsyn till forskningsetiska anvisningar enligt 

Vetenskapsrådets etiska kod. 68 Eleverna och deras lärare har informerats om deras 

uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Inför både enkäten 

och läsförståelseprovet upplystes eleverna om undersökningens syfte och de fick 

möjlighet att ställa frågor. Innnan fokusintervjun fördes ett informellt samtal med 

eleverna där de fick en muntlig redogörelse för syftet med intervjun och säkerställande 

av deras anonymitet.  

Elevernas deltagande har varit frivilligt och de har informerats om att de när som 

helst kan avbryta sin medverkan. Då eleverna är äldre än 16 år har inte samtycke från 

föräldrar eller vårdnadshavare behövt inhämtas. Deltagarnas anonymitet är skyddad och 

av den färdiga rapporten är det inte möjligt att identifiera enskilda elever. Samtliga 

enkäter, läsförståelseprovet samt fokusintervjun har behandlats konfidentiellt och 

hanterats med bibehållen anonymitet. De besvarade enkäterna och läsförståelseprovet 

samt den inspelade intervjun kommer efter avslutad studie att förstöras.  

 

                                                
68 Stensmo, 26-27. 
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5. Resultat 
Behandlingen av data har bearbetats och sammanställts med hjälp av programvaran 

Excel. Resultatet redovisas kronologiskt utifrån undersökningens tre steg och 

åskådliggörs i form av figurer, tabeller och löpande text. Resultatdelen innehåller inga 

generella slutsatser utan beskriver utfallet objektivt och neutralt.  

5.1 Enkätundersökning 

Enkätundersökning (bilaga 1) syftade till att studera elevernas läsvanor och ge dem en 

möjlighet att lära känna sig själva som läsare. Frågorna 1-6 behandlar demografiska 

uppgifter såsom kön, födelseland och föräldrarnas yrke och utbildning. 

5.1.1 Demografiska uppgifter 

Enkäterna besvarades av 28 elever, 11 flickor och 17 pojkar. Alla eleverna gick i årskurs 

1 på naturvetenskapliga programmet och var således 16 år gamla. Av eleverna var 27 (93 

%) födda i Sverige och 2 (7 %) utom Sverige. 

Föräldrarnas yrken var fördelade på ett relativt stort antal olika arbeten. 10 (37 %) av 

mödrarna var verksamma som antingen lärare eller sjuksköterska. I övrigt var flertalet 

yrken representerade såsom banktjänsteman, receptarie, läkare, bibliotekarie, 

tandsköterska och kontorist. I jämförelse med mödrarna var spridningen bland fäderna 

större, det vill säga det fanns ett större antal yrken representerade. 6 (22 %) fäder var 

verksamma som någon form av chef/VD inom olika områden t ex ekonomi, 

konstruktion, byggfirma. 5 (19 %) av fäderna var verksamma som civilingenjörer eller 

inom området data/IT och 3 fäder var egna företagare. I övrigt fanns yrken som jurist, 

vaktmästare, försäljare och tekniker representerade. 

När det gäller föräldrarnas utbildning var 17 (63 %) av mödrarna högskoleutbildade 

och motsvarande siffra för fäderna var 15 (55 %). 6 elever (22 %) visste inte vad modern 

hade för utbildning och motsvarande siffra för fadern var 4 elever (15 %). 4 elever har 

inte besvarat frågan om föräldrarnas yrke eller utbildning. 
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5.1.2 Läsvanor 

Frågorna 7-18 behandlar elevernas läsvanor, vilken sorts litteratur de läser, var och när 

de helst läser samt hur en bra bok ska vara för att fånga deras intresse.  

 

Fråga 7. Vilken sorts böcker/tidningar/serier läser du helst? 

Fördelningen av vilken sorts böcker/tidningar/serier som eleverna helst läser framgår av 

tabell 5:1. Eleverna fick möjlighet att välja ut tre alternativ. Flest elever (53 %) läser 

tidningar/tidskrifter, tätt följt av äventyrsromaner (39 %) och deckare (46 %). Utöver 

enkätens alternativ har två elever uppgett att de även gärna läser självbiografier och 

komedier. Eleverna gavs också möjlighet att ge exempel på författare och titel för att 

förtydliga vad de gillar mest att läsa.  

Tabell 5:1 Fördelning av böcker/tidningar/serier som eleverna helst läser 

       

Böcker/tidningar/serier Antal 
flickor 

Antal 
pojkar 

Äventyrsromaner 4 7 
Fantasy  2 5 
Kärleksromaner 4 0 
Tidningar/tidskrifter 7 8 
Lyrik (dikter) 1 0 
Skräckromaner 2 1 
Deckare  4 9 
Fakta litteratur 1 4 
Serietidningar/seriealbum 0 6 
Teaterpjäser 0 0 
Science fiction 0 1 
Övrigt    
Självbiografier 0 1 
Komedi   0 1 
    

 

Resultatet visar att 47 % av pojkarna och 63 % av flickorna läser tidningar och 

tidskrifter. En del pojkar läser JP, Svensk Golf, Aftonbladet, dagstidningar och övriga 

sporttidningar. Endast en av flickorna har gett exempel på en tidning/tidskrift och hon  
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tycker om att läsa ridtidningar. Övriga flickor har inte angett vilken sorts tidning/tidskrift 

de gillar att läsa.  

Vidare visar studien att både flickor och pojkar gärna läser äventyrsromaner medan 

det var något övervägande del pojkar som läser deckare. Populära författare och boktitlar 

som eleverna tog upp var Gömda av Liza Marklund, Sahara av Clive Cussler, Harry 

Potter av JK Rowling, Hur kär får man bli av Katarina von Bredow, Såld av Natasja 

I/Vera Efron, Jag väljer livet av Sabrine Dedronne och Kronprinsessan av Hanne Holst. 

Andra läsvärda författare som eleverna ger exempel på var Agatha Christie, Alistar 

MacLean, Dan Brown, Steven King, Jan Guillou, Robert Jordan och JRR Tolkien.   

Värt att uppmärksamma är att det endast var flickor som angett att de läser 

kärleksromaner och endast pojkar som läser serietidningar/seriealbum.  

Några av respondenterna lämnade följande kommentarer: �Tycker om 

verklighetsbaserade romaner där författarna skriver som sitt eget liv�, �Tycker om att 

läsa böcker som är roliga och som får en att skratta�, �Läser fantasy nästan bara på 

engelska, missar en del av boken om de är översatta till sv�.  

 

Fråga 8. Hur mycket tycker du om att läsa? Sätt ett kryss på skalan där 0 betyder 

�tycker inte om att läsa� och där 10 betyder �tycker mycket om att läsa�. 

Eleverna ombads i enkäten att värdera hur mycket de tycker om att läsa genom att sätta 

ett kryss på en skala mellan 0-10. Jag har valt att presentera resultatet med hjälp av en 

Lickert-skala. 69  70 I tabell 5:2 redovisas fördelningen av elevernas svar.  

 

 

 

 

 

                                                
69 Lickertskala eller också kallad VAS-skala (visuellt analog skala). Mätmetoden avser att mäta individens attityd 

och är ett instrument för att skilja mellan individer som har en positiv eller negativ attityd till något.  Metoden 
består av ett antal påståenden som individerna ska instämma i eller ta avstånd ifrån.  

70 Davidson, Bo & Runa Patel, Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning (Lund: Studentlitteratur, 2003), s 84-86. 
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Tabell 5:2 Fördelning av elevernas lust till att läsa 

 

 4 elever uppger att de inte 
 tycker om att läsa. Det 
 lägst uppmätta värdet är 0 
 och det högst uppmätta 
 värdet är 2. Detta ger ett 
 medelvärde av 0,8. För-
 delningen mellan könen är 
 25 % flickor och 75 %  
pojkar.

 12 elever uppger att de 
 tycker mycket om att läsa.
 Det lägst uppmätta värdet 
 är 8 och det högst upp-
 mätta värdet är 10. Detta
 ger ett medelvärde av 9,2.
 Fördelningen mellan könen
 är 50 % f lickor och 50 % 
pojkar.

  12 elever uppger att de tycker 
  "sådär" om att läsa. Det lägst 
   uppmätta värdet är 3,6 och det 

   högst uppmätta värdet är 7,0. 

   Detta ger ett medelvärde av 5,6. 

   Fördelningen mellan könen är 

   33 % f lickor och 67 % pojkar.
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Resultatet visar att det var fler pojkar (39 %) än flickor (18 %) som inte tycker om att 

läsa eller tycker �sådär� om att läsa. Däremot var det lika många pojkar (21 %) som 

flickor (21 %) som tycker mycket om att läsa. 

 

Fråga 9-11. Läslust 

Beroende på vad eleverna svarade på fråga 8, det vill säga hur mycket de tycker om att 

läsa fick de svara på antingen fråga 9, 10 eller 11. Frågorna syftade till att ta reda vad det 

kan bero på att man tycker olika mycket om att läsa. Resultatet av frågorna redovisas i 

tabell 5:3, 5:4 och 5:5. Eleverna hade möjlighet att ange tre alternativ. 

Tabell 5:3 Fråga 9- Elevernas svar på frågan om varför de inte tycker om att läsa 

    

Tycker inte om att läsa Antal  
elever 

a)  Svårt att koncentrera dig 0 
b)  Läser långsamt 0 
c)  Svårt att hitta bra böcker 2 
d)  Andra intressen/aktiviteter 4 
e)  För många och svåra ord 0 
f)  Svårt att komma in i texterna 0 
g)  Tråkigt 3 
h)  Tidsbrist 1 
  
Eleverna uppgav att de har andra intressen eller aktiviteter som gör att de inte läser. De 

tycker dessutom att det är tråkigt och har svårt att hitta bra böcker. 
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Tabell 5:4 Fråga 10 - Elevernas svar på frågan om varför de tycker �sådär� om att läsa 

    

Tycker "sådär" om att läsa Antal  
elever 

a)  Roligt 3 
b)  Tidsfördriv 2 
c)  Svårt att hitta bra böcker 6 
d)  Andra intressen/aktiviteter 8 
e)  Intressant 3 
f)  Lärorikt 1 
g)  Tråkigt 1 
h)  Tidsbrist 4 
Övrigt  
i)  komma bort från omgivningen 1 
j)  hänga med i vad som händer världen 1 
k)  avslappnande 1 

 

Liksom i fråga 9 uppgav flest antal elever (8 st) att de har andra intressen och 

aktiviteter samt att de har svårt att hitta bra böcker som gör att de tycker �sådär� om att 

läsa. Fler elever anger dock att de tycker det är roligt och intressant.  

Utöver de alternativ som fanns angivet i enkäten har eleverna uppgett andra orsaker 

såsom �komma bort från omgivningen�, �hänga med i vad som händer i världen� samt 

�avslappnande�.  

 

Tabell 5:5 Fråga 11 - Elevernas svar på frågan om varför de tycker mycket om att läsa 

    

Tycker mycket om att läsa Antal  
elever 

a)  Avkopplande 7 
b)  Roligt 6 
c)  Vidgar och fördjupar mitt liv 4 
d)  Igenkännande 8 
e)  Spännande 5 
f)  Intressant 6 
g)  Verklighetsflykt 1 
h)  Lärorikt 0 
i)  Erbjuder nya världar 3 

Övrigt  
j)  Tidsfördriv 1 

 

För de elever som uppgett att de tycker mycket om att läsa erbjuder läsningen 

igenkännande, avkoppling och att det är roligt, intressant och spännande.  
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Utifrån resultaten på frågorna 8-11 har jag studerat sambanden mellan elevernas 

läslust och föräldrarnas yrke och utbildning. Av de elever (4 st) som angett att de inte 

tycker om att läsa hade 4 föräldrar högskoleutbildning, 2 föräldrar hade 

gymnasieutbildning och en elev visste inte om sina föräldrars yrke eller utbildning.  

I gruppen som tycker �sådär� om att läsa (12 elever) var 7 (58 %) av mödrarna 

högskoleutbildade och 6 (50 %) av fäderna. Övriga föräldrar hade genomgått 

gymnasieutbildning och några elever har uppgett att de inte visste vad föräldrarna hade 

för yrke eller utbildning.  

För gruppen som tycker mycket om att läsa (12 elever) uppgav 8 elever (66 %) att 

mödrarna har högskoleutbildning och 7 elever (58 %) att fadern har högskoleutbildning. 

 

Fråga 12. Har du någon favoritförfattare eller favoritbok/favorittidning? 

Fjorton av eleverna svarade att de är allätare, åtta svarade ja och sex svarade nej. En av 

eleverna valde att inte besvara frågan alls. De elever som svarat ja på frågan uppgav att 

deras favoritförfattare var Steven King, Mikael Niemi, Dan Brown, Johanna Thydell, 

Clive Cussler, JRR Tolkien, Agatha Christie och Dave Pelzer. De här svaren stämmer 

väl överens med svaren på fråga 7 där de flesta eleverna angett att de gärna läser 

deckare, äventyrsromaner och fantasy. 

 

Fråga 13. Har du läst någon eller några böcker av följande författare (läst en hel 

bok)? 

Eleverna ombads kryssa för vilka av nedanstående författare som de har läst en hel bok 

av. Resultatet visar att många elever läst Selma Lagerlöf och HC Andersen samt Vilhelm 

Moberg.  
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Tabell 5:6 Klassiker eleverna läst 

    
Har läst någon eller några böcker  
av följande författare? 

Antal  
elever 

Viktor Rydberg 3 

Selma Lagerlöf 14 

August Strindberg 5 

Wilhelm Moberg 10 

Carl Jonas Love Almqvist 0 

Henrik Ibsen 0 

William Golding 0 

Franz Kafka 1 

Goethe 0 

HC Andersen 14 

Emile Zola 1 

Gustave Flaubert 0 

Jane Austen 2 

Ernest Hemingway 3 

Edgar Allen Poe 7 

Oscar Wilde 2 

Charlotte Brontë 0 

Jonathan Swift 1 

Daniel Defoe 5 

Fjordor Dostojevskij 0 

Hjalmar Söderberg 0 

Mary Shelley 0 

Jules Verne 6 

Övrigt  
Vet inte 1 
  
 

Två elever valde att inte besvara frågan, varav en uppgav att han/hon inte visste vilka 

han/hon läst. En elev har läst textutdrag av flera författare.  

 

Fråga 14. Hur mycket tid ägnar du åt läsning per vecka utanför skolan 

(böcker/tidningar)? 

Resultatet i tabell 5:7 visar att 9 elever läser ungefär 30-45 min i veckan utanför skolan. 

Tabellen visar också att det var 7 elever som läser mer än 2 tim i veckan. 
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Tabell 5:7 Läsning antal minuter/vecka utanför skolan 

    

Hur mycket tid ägnar du 
åt läsning per vecka? 

Antal  
elever 

0 minuter 0 
mindre än 30 min 4 
30-45 min 9 
45-60 min 5 
1-2 tim 3 
mer än 2 tim 7 
  

 

Fråga 15. När läser du helst? 

Sjutton elever (61 %) läser helst på kvällen och innan de ska sova. Några elever har 

uppgett att de läser när de har tid, oavsett när på dygnet. En del läser gärna på morgonen 

eller när de väntar på bussen. Några elever läser mest på sommaren när de solar. 

 

Fråga 16. Var någonstans läser du helst? 

Frågans resultat visar att flertalet av eleverna (20 st) helst läser hemma. De läser gärna i 

sängen, på bussen, på balkongen, på datorn, i köket eller i hängmattan. Några har också 

uppgett att de gärna läser ute i solen.  

Fråga 17. Var får du tag i böcker. Rangordna på en skala 1-3. 

Eleverna ombads i enkäten att rangordna, på en skala 1-3, var de får tag i böcker eller 

tidningar. I tabell 5:8 redovisas rangordningen. 10 av eleverna, 36 %, har angett att 

bibliotek är var de vanligtvis får tag i de böcker eller tidningar som de läser. I andra hand 

kommer föräldrar, 7 elever, och skolan och lån av kompisar, 6 elever. I tredje hand 

köper eleverna själva sina böcker eller tidningar, 8 elever. 

Tabell 5:8  Elevernas rangordning av var de får tag i böcker eller tidningar 

       
    Antal elever 
Var får du tag i böcker/tidningar?   Rang 1 Rang 2 Rang 3 
Lånar av kompisar   1 6 2 
Bibliotek    10 2 5 
Skolan    1 6 4 
Föräldrar    4 7 3 
Köper själv    6 4 8 
Internet    2 1 0 
Lärare       1 0 1 
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Utöver de alternativ som fanns angivet i enkäten har eleverna angett att de får tag i 

böcker eller tidningar genom farmor, syskon och i julklapp. 

  

Fråga 18. Hur tycker du en bra bok/tidning ska vara? Vad fångar dig? 

Enkäten avslutades med att eleverna fick möjlighet att själva uttrycka vad som gör en bra 

bok. Både flickorna och pojkarna menar att det är viktigt att en bra bok som fångar ska 

vara spännande. Pojkarna hade dock i något högre grad än flickorna uttryckt att 

spänning, magi och äventyr är viktiga ingredienser för att en bok ska vara läsvärd. Boken 

ska också hålla ett högt tempo och vara händelserik. Pojkarna menade också att en bok 

ska vara intressant och givande och innehålla roliga karaktärer. Andra synpunkter på en 

bra bok är att den är annorlunda, gärna utspelar sig i ett annat land och är 

stämningsskapande så att man tydligt kan se händelsen utspela sig. En pojke tyckte det är 

viktigt att boken behandlar djupare tankar kring livets stora frågor.  

Flera flickor har angett att bokens inledning är viktig. Om den inte är tillräckligt 

intressant och spännande är det svårt att fortsätta läsa. De läser gärna böcker som man 

kan känna igen sig i, bra beskrivningar av stämningar och karaktärer. En av flickorna 

menade att boken ska ha ett bra språk med rolig, smart dialog. Det måste finnas en röd 

tråd som löper genom hela boken. Tre av flickorna ville att böckerna ska beröra på ett 

djupare plan med väl beskrivna känslor t ex kärlek. En av flickorna uttryckte att en bra 

bok ska spegla verkligheten för att hon ska få en bättre inlevelse och förståelse för 

berättelsen. 

5.2 Läsförståelseprov 

29 elever (100 %) gjorde läsförståelseprovet. Av dessa 29 elever var 4 uttagna till att 

delta i fokusintervjun vilket medförde att endast 25 elever besvarade båda texterna. Varje 

elevs prov har bedömts utifrån den framtagna bedömningsmallen och sammanställts för 

att få ett helhetsintryck. Figur 5:1 visar på hur de olika betygen var fördelade per elev. 7 

elever (24 %) har uppnått nivå 1 Godkänd och 20 elever (69 %) har uppnått nivå 2 Väl 

godkänd. 2 elever (7 %) har uppnått nivå 3 enligt kriterierna för Mycket väl godkänt.   
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Betygsfördelning läsförståelseprov
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Figur 5:1 Fördelning av betyg på antalet elever. 

Utifrån resultatet har jag valt att studera huruvida det går att se om föräldrarnas 

utbildningar har någon påverkan på elevernas studieresultat och på hur mycket de tycker 

om att läsa. Utav de 7 elever som har uppnått G på sitt läsförståelseprov har 8 föräldrar 

högskoleutbildning, 3 gymnasieutbildning och 3 av eleverna har svarat vet inte. Av de 20 

elever som uppnått VG på provet har 24 av föräldrarna högskoleutbildning, 5 

gymnasieutbildning. 8 elever har svarat att de inte vet och 3 har helt avstått från att 

svara. Av de 2 elever som fått MVG på provet har 3 av föräldrarna gymnasieutbildning 

och 1 högskoleutbildning. Resultaten är beräknade på alla 29 elever, det vill säga 

inklusive de fyra elever som endast läste en text. 

Genom att eleverna tidigare svarat på en enkät om sina läsvanor gavs här en 

möjlighet att utifrån läsförståelseprovet analysera och knyta an elevernas läsvanor med 

bedömningen av deras läsförståelse. I figur 5:2 redovisas elevernas betyg i förhållande 

till hur mycket de tycker om att läsa, det vill säga deras läslust. Vid tidpunkten för 

enkäten var en flicka i klassen sjuk. Hon var dock med och gjorde läsförståelseprovet. 

Hon är dock inte medräknad i denna resultatsammanställning som jämför elevernas 

läsvanor med bedömningen av läsförståelseprovet. 
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Resultatet visar att de elever som inte tycker om att läsa är fördelningen lika stor (50 

%) av betygen G och VG. Av de elever som tycker �sådär� om att läsa är det något fler 

elever som har VG (50 %) i förhållande till G (33 %). Två elever nådde betyget MVG 

(17 %). För de elever som tycker mycket om att läsa har 11 elever (92 %) uppnått VG. 
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Figur 5:2 Betygsutfall fördelat på hur mycket de tycker om att läsa. 

5.3 Fokusintervju 

Nedan följer en presentation och sammanfattning av respektive intervjufråga. Svaren 

återges som referat eftersom det intressanta är innehållet i intervjun och inte vad eleverna 

sade ordagrant. Eleverna som intervjuades var fåordiga och inte lika meddelsamma som 

de varit vid enkättillfället eller läsförståelseprovet. Det var därför inte så lätt att 

genomföra intervjun och få tydliga svar. Lång tystnad uppstod vid flertalet tillfällen och 

eleverna hade inte så mycket synpunkter på hur litteraturundervisningen går till.  

Intervjun bandades med en bandspelare av modell äldre vilket försämrade kvaliteten på 

ljudupptagningen.   
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1) Hur går litteraturundervisningen till hos er? Hur arbetar ni med texter av olika 

slag? 

Här redogjorde eleverna för vilket slags arbete de gör. De läser en skönlitterär bok per 

termin som de antingen skriver en uppsats om eller gör någon form av arbete kring som 

till exempel dramatisering. De har också arbetat med att översätta Shakespears texter 

från gammal svenska till ett mer modernt språkbruk. Eleverna hade svårt att komma ihåg 

allt vad de gör men de säger att de gör ganska mycket och att de arbetar på flera olika 

sätt. Arbetet med litteratur sker mer enskilt på gymnasiet i förhållande till högstadiet. 

Eleverna uppfattar att de arbetar mer själva och med större arbeten under en längre tid. 

Det var dock svårt att mer exakt få fram hur de arbetar med skönlitteratur och andra 

texter.  

 

2) Tycker ni att det är så här det ska gå till eller kan det göras annorlunda? 

Eleverna tycker det var svårt att hitta på något annat än det som de av tradition har 

prövat. De menar att det är det sätt litteraturundervisningen alltid har varit på vilket gör 

det svårt att se hur det kan göras annorlunda. De tycker att det görs på ett bra sätt idag 

och vill därför inte ha det på något annat sätt. De betonade dock vikten av omväxling och 

variation i arbetstmetoder och följande kan citeras från en av eleverna:  

 �det är kul när det är lite omväxling och så, så att man inte bara sitter och 
 läser böcker hela tiden utan lite teateraktigt och lite sånt också � 

 �det roligaste är när man får göra någonting av texten, en teater eller 
 någonting sånt liknande, tycker jag...så att det inte bara är liksom läsa och sen 
 skriva in asså vad den handlar liksom ... det är verkligen så  standard på något 
 sätt�  

 

Eleverna gav förslag på att de gärna vill arbeta mer med att göra film och drama och 

skriva recensioner. De ansåg det viktigt att läraren lyssnar på eleverna så att de får vara 

med och bestämma. 

 

3) Vad tycker ni om den skönlitteratur och de läromedel ni använder? Vad skulle 

ni vilja läsa? 

De texter som används i skolan ansåg eleverna vara varierande med både bra och dåligt 

innehåll. Flera av eleverna uttryckte att texterna är tråkiga och enformiga och att samma 

texter från årskurs 9 kan dyka upp igen i olika läroböcker. En elev menar att  
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 �det obligatoriska är oftast tråkig�  

och oavsett vilken text som väljs finns det alltid någon som tycker texten är tråkig.  

Eleverna gav inget tips på vilken typ av litteratur som de skulle vilja läsa i skolan och 

menade att det spelar ingen roll eftersom det inte går att tillgodose alla elevers smak vad 

gäller litteratur. Det är svårt att hitta litteratur som passar alla. Valet av litteratur var både 

elevstyrt och lärarstyrt det vill säga de har möjlighet att ibland välja litteratur själva 

medan andra texter är obligatoriska.  

 

4) Varför ska man kunna läsa? 

I den här frågan hade eleverna ingen klar uppfattning. De kommentarer som framgår av 

intervjun var att en elev tycker det är viktigt för att lära sig saker, att skriva ner det man 

läst för att sedan kunna läsa igen för att bättre komma ihåg. Under den här frågestunden 

sa en av eleverna: 

 �Asså, de är ju annars kan man ju inte typ prata med varandra via datorn å 
 så... då måste man ju typ ringa varandra å så...annars kan man ju inte om man 
 ska göra nåt så kan ju inte han läsa vad det står�  

 

Ytterligare en elev ansåg att man behöver kunna läsa tidningar för att veta vad som 

händer i världen och en elev menade att dagens samhälle kräver att man ska kunna läsa 

och för att det är roligt.  

 

5) Hur kan litteraturundervisningen se ut i framtiden? Hur ser er framtidsvision 

ut? 

Eleverna var eniga om att datorer kommer att användas mer i undervisningen framöver. 

Det finns bibliotek på internet och det kommer att bli mer vanligt att läsa böcker på 

datorn. Som det är nu används dator mest till att söka fram fakta till olika arbeten i olika 

ämnen. Samtidigt menade eleverna att texterna är annorlunda, de är kortare och man 

skriver slarvigare när man använder datorn. De tror dessutom att man inte orkar läsa en 

hel bok framför datorn för att det är för tröttsamt för kroppen. Samtidigt �slipper� man 

läsa långa texter eftersom man på internet oftast kan hitta kortare beskrivningar och 

sammanfattningar av den information eller kunskap som är nödvändig.  
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6. Diskussion 
Skolans kanske viktigaste uppgift är att utbilda eleverna för det moderna samhället till 

självständigt tänkande och reflekterande individer. Svenskundervisningen syftar i detta 

sammanhang bland annat till att stärka den personliga identiteten samt att påvisa det 

meningsfulla med att lära sig det svenska språket.  

Målsättningen med föreliggande undersökning har varit att studera hur 

litteraturundervisningen på gymnasiet uppfattas av eleverna, deras lust att läsa, elevernas 

läsvanor och deras läsförmåga. Studien har utförts på ett naturvetenskapligt program och 

omfattar 29 elever i årskurs 1. Varför jag valde att utföra undersökningen på ett 

natuvetenskapligt program berodde på att jag tidigare haft min verksamhetsförlagda 

utbildning (VFU) på ett samhällsvetenskapligt program och nu ville bredda min 

erfarenhet av en annan grupp elever. Trots det begränsade elevmaterialet fann jag det 

intressant att i planeringen av studien ta upp olika bakgrundsvariabler såsom kön, 

födelseland, föräldrarnas utbildning och yrke som därför ska ses som viktig information 

av betydelse för tolkningen av resultaten. Dessa bakgrundsvariabler är viktiga och går 

inte att bortse ifrån med min teoretiska utgångspunkt som handlar om individen och den 

personliga utvecklingen och den kunskap som finns om betydelsen av kön, föräldrar, 

kamrater och miljö. Jag har dock medvetet på grund av studiens begränsning i tid valt att 

inte ta med och utförligare beskriva dessa perspektiv i teoriavsnitten utan koncentrerat 

mig på gymnasieelevernas läsning. Inom ramen för min studie är det dessutom 

oundvikligt att andra teoretiska perspektiv kommer in såsom kanonbegreppet och 

skolbibliotekens betydelse för läsningen.  

6.1 Metod 

Studien baseras på två forskningsstrategier, en kvantitativ och en kvalitativ. Skälet till 

detta var att genom att kombinera dessa forskningstraditioner har möjlighet givits att 

skapa kunskap på två olika sätt och därmed bidragit till att bredda trovärdigheten i 

studien och skapat en större kunskap om elevers läsning. När det gäller enkätens 

reliabilitet och validitet måste den anses som god med tanke på att de flesta frågornas  
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resultat kan upprepas vid andra tillfällen med god överensstämmelse. En 

pilotundersökning med syfte att i förväg granska frågorna i enkäten genomfördes också 

för att säkerställa kvaliteten på undersökningen Av de 28 elever som genomförde 

enkäten hade inte heller någon elev synpunkter på frågornas utformning. Med tanke på 

den knapphändiga informationen som fokusintervjun gav skulle det dock ha varit 

önskvärt att redan i enkäten haft frågor kring litteraturundervisningen där eleverna fritt 

fått uttrycka sina åsikter som ett komplement till intervjun. På det här sättet hade man då 

även kommit förbi den begränsning som ligger i en enkät med fasta svarsalternativ.  

Läsförståelseprovets frågeformulär är framtaget av Skolverket och sättet att mäta 

läsförståelse är väl utprovat och vedertaget. Både text och frågor är genomtänkta och 

många lärare och forskare har varit delaktiga i arbetet med provet. Reliabilitet och 

validitet måste anses vara god med tanke på att de flesta frågornas resultat kan upprepas 

med god överensstämmelse. För bedömningen av provet användes Skolverkets 

bedömningsmall Vägledning för bedömning och exempel på elevers lösningar med 

kommentarer samt min tolkning av elevernas svar som dock bygger på min egen 

begränsade erfarenhet av sådan bedömning. Bedömningsmallen ger tydliga anvisningar 

och inriktning för bedömning av elevernas svar men jag upplevde ändå att det i några fall 

var svårt att göra en tillförlitlig bedömning. Det hade därför varit önskvärt, om tid hade 

funnits, att någon lärare med erfarenhet från prov och betygssättning hade haft möjlighet 

att delta i bedömningarna. Validiteten hos några av provsvarens betygssättning kan 

därmed ifrågasättas med tanke på svårigheten att göra en helt giltig bedömning.  

Utifrån resultaten av enkäten valdes fyra elever, två flickor och två pojkar, ut till att 

delta i fokusintervjun. Intervjuns trovärdighet (trustworthiness) måste anses stämma väl 

överens med de kriterier som metoden bygger på och i fokusintervjun uppnåtts genom; 

a) bedömning av deltagarnas ärlighet att svara, b) samtalsledarens öppenhet och intresse 

för att lyssna till deltagarnas synpunkter och åsikter, c) intervjuns genomförande och 

beskrivning samt d) redovisningen av insamlande data.  

Intervjun var inte lätt att genomföra. Eleverna som intervjuades var blyga och 

fåordiga och det var svårt att få tydliga svar. Lång tystnad uppstod vid ett flertal tillfällen 

och rent allmänt sett framkom inte så många synpunkter på litteraturundervisningen. 

Detta kan bero på att eleverna är nöjda med sin undervisning idag och inte vill ha någon  



  43

förändring men det kan också bero på rent ointresse från elevernas sida. Det kan också 

handla om okunskap om målet med litteraturundervisningen utifrån läro- och kursplaner 

och att eleverna inte vet vad som ska uppnås. Urvalet av elever till fokusgruppen hade 

kanske ha kunnat göras annorlunda än på det ganska slumpartade sätt som nu skedde, 

genom att med läraren i förväg diskutera vilka elever som skulle kunnat vara aktuella för 

en intervju. Wibeck menar att det kan vara mer effektivt att använda sig av avsiktliga 

urvalsmetoder än slumpmässiga för att nå ett bra resultat. Resultatet av en fokusintervju 

kan ändå inte generaliseras i lika hög grad som resultaten från en enkätundersökning. 71 

Intervjun bandades med en bandspelare av modell äldre vilket försämrade kvaliteten 

på ljudupptagningen. Vid intervjusituationer krävs ett bra ljud för att ordentligt kunna 

höra de intervjuades svar och bättre förstå vad de vill ha sagt. Det är därför viktigt att 

använda en bra teknisk utrustning som tydligt återger ljudupptagningen. Jag skulle också 

mer tydligt påpekat ha för eleverna vikten av att tala högt och tydligt vilket hade 

underlättat bearbetningen av intervjun.  

6.2 Elevernas läsvanor och läslust 

Liberg tar i sin modell om läsinlärning upp förskolans arbete med grundläggande 

språkförståelse och betydelen av att väcka intresset för att läsa och skriva.72 Att läsa och 

skriva, skapa läslust och vidareutveckla sitt läsintresse fortgår hela livet.  

Vid val av böcker/tidningar/serier redovisade eleverna ett urval av författare och titlar 

som de gärna läste. Studien visar därvid att eleverna läser mest och helst 

populärlitteratur, allt ifrån tidningar och tidskrifter av olika slag till deckare, 

äventyrsromaner, fantasy och kärleksromaner. Resultatet återspeglar också hur eleverna 

tycker en bra bok eller tidning ska vara. Pojkarna anger spänning, magi och äventyr som 

viktiga komponenter medan flickorna mer beskriver berättartekniska grepp och väl 

beskrivna känslor och relationer i form av stämningar och karaktärer. Läsandet ska vara 

avkopplande och roligt och man ska kunna känna igen sig i boken. Bland annat anger 

eleverna at de läser Agatha Christie och JRR Tolkien som kan anses befinna sig 

någonstans mitt emellan den klassiska och populärkulturens litteratur. Resultatet av  

                                                
71 Wibeck, 68. 
72 Liberg, �Att lära sig läsa och skriva i skolan,� [www dokument]. 
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vilken sorts böcker/tidningar/serier som eleven läser jämfört med vilka klassiska 

författare eleverna läst visar möjligen på en konflikt, där elevernas val i första hand är 

mer populistisk än skolans valda texter.73 Därmed infinner sig frågan om vad 

litteraturundervisningen ska handla om. Är det att undervisa om vårt gemensamma 

kulturarv eller är det att uveckla elevens identitet och skapa goda läsvanor som ska vara i 

fokus? Kan kanske dessa båda tillsynes motsatta mål kombineras? Men i så fall hur? 

Molloy menar också att lärarna måste ta intryck av elevernas fritidsläsning, olika 

kompetenser och erfarenheter för att överbrygga de klyftor som finns och på allvar 

bygga broar mellan den mer klassiska litteraturen och den moderna populärlitteraturen. 74  

Läraren måste lära känna sina elevers läsvanor och ställa sig frågan Vem undervisar jag 

för att eleverna ska gå framåt i sin läsutveckling.  

Denna diskussion aktualiserar kanonbegreppet. Om vi ska lyckas nå våra elever och 

bygga broar mellan olika genrer av litteraturen anser jag liksom Bergsten och Elleström 

att man i en framtid får räkna med att en kanon innehåller skilda kategorier av 

litteraturen såsom populärlitteratur och barn- och ungdomslitteratur men här finns också 

klassiker inom viktiga områden.75 Ett dagsaktuellt exempel är Stieg Larssons 

kritikerrosade triologi som redan erhållit klassikerstatus inom populärlitteraturen. Här 

finns möjlighet att ur ett modernt perspektiv belysa den klassiska kriminalromanens 

olika genrer såsom pusseldeckaren, polisromanen och spionthrillern. 

Eleverna i studien utgör en homogen grupp där flickor och pojkar i stort sett tycker 

lika mycket om att läsa. Pojkarna läser dock mer av spänningslitteratur och flickorna 

tycker bättre om litteratur som handlar om kärlek. Resultatet visar dock på olikheter både 

när det gäller val av litteratur och hur mycket eleverna tycker om att läsa. Även om 

antalet elever inte är så stort kan ändå vissa genusaspekter diskuteras. Andræ belyser i 

sin doktorsavhandling gällande Wahlströms flick- och pojkböcker att redan tidigt, under 

lång tid, har män och kvinnor kategoriserat och definierat sina identiteter i förhållande 

till sitt kön det vill säga hur vi ska handla som män och kvinnor. Vad vi läser identifierar 

vem jag är och är beroende av det kulturella sammahanget. 76   

                                                
73 Anna Isaksson, �Val av skönlitteratur i svenskundervisningen på gymnasiet. En enkätstudie med viss inriktning 

på genus. � Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation, 2007. 
74 Molloy, �Jag ryser när jag ser en bok�, 11. 
75 Staffan Bergsten och Lars Elleström, Litteraturhistoriens grundbegrepp, (Lund: Studentlitteratur, 2004), 36-42. 
76 Marika Andræ, Rött eller grönt? Flicka blir kvinna och pojke blir man i B Wahlströms ungdomsböcker 1914-

1944 (Falun: B Wahlströms, 2001), s 19. 
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Även Molloy behandlar genus och menar att den skönlitteratur som läses i skolan 

huvudsakligen skrivits av män och handlar om män. Därmed berövas flickorna 

möjligheter till igenkänning och personlig utveckling som är ett av målen i kursplanen. 77 

I en tidigare uppsats har jag studerat valet av skönlitteratur i svenskundervisning på 

gymnasiet med visst fokus på genus. Undersökningen visade att den skönlitteratur som 

används redovisar en klar manlig dominans av författare. Endast 25 % av litteraturen 

som används i litteraturundervisningen är skriven av kvinnliga författare.78 Thavenius 

menar att �bilden av läsning av skönlitteratur i skolan bidrar därmed till att upprätthålla 

genussystemet, i vilket flickor är mindre synliga än män�. 79 

Studien visar också att elever som inte tycker om att läsa eller tycker �sådär� om att 

läsa ofta har andra intressen och man har även svårt att hitta bra böcker. I dagens 

samhälle när utbudet av aktiviteter är enormt prioriterar inte alla elever läsning utan 

tillbringar mycket tid framför till exempel datorn. De ägnar sin fritid åt andra 

kompetenser än de skönlitterära texterna erbjuder. Barn och ungdomar läser allt mindre 

för nöjes skull, tillgången till böcker minskar och biblioteksbesöken minskar. Skolan och 

biblioteken har enligt Bagga-Gupta förlorat sitt bildningsmonopol och frågar sig hur 

skolan tar vara på elevernas erfarenheter vad gäller språkliga kompetenser i arbetet med 

läsning och skrivning? 80 Samtidigt visar resultaten från denna undersökning att 

biblioteken är en viktig källa för eleverna för att få tag i bra litteratur. De är därmed 

beroende av väl fungerande folk- och skolbibliotek. Denna problematik har diskuterats i 

dagspressen där insändaren vill se mer av framåtsyftande visioner där skolbiblioteken 

blir en naturlig del i elevernas inlärning. 81 En satsning på ett väl fungerande stöd av 

biblioteksverksamheten, har all chans att göra skillnad på svenska elevers skolresultat, i 

positiv riktning. Även jag drar slutsatsen att skolbiblioteken utgör ett viktigt verktyg för 

att stimulera elever till läsning men att det behöver ske utifrån elevernas behov och 

villkor. Det betyder således att skolbibliotekens och bibliotekariens roll måste förändras 

för att svara upp mot elevens behov av stöd i att hitta �rätt� litteratur. Bibliotekarien kan 

                                                
77 Molloy, �Att läsa skönlitteratur med tonåringar�, 71. 
78 Isaksson, �Val av skönlitteratur i svenskundervisningen på gymnasiet. En enkätstudie med viss inriktning på 

genus. �  
79 Molloy, �Att läsa skönlitteratur med tonåringar�, 71. 
80 Bagga-Gupta, 14-15. 
81 Niclas Lindberg, �Vi behöver läsande barn � rädda biblioteken!,� Jönköpings-Posten, 23 maj 2007, 6. 
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behöva fördjupad kunskap om elevernas olika kompetenser och den lärandemiljö de 

verkar i för att skapa läslust hos barn och ungdomar.  

6.3 Elevers läsförmåga 

I undersökningen användes ett nationellt prov för årskurs 9 för att bedöma elevernas 

läsförståelse. Resultatet av provet måste anses som mycket bra då 76 % av eleverna 

uppnådde VG eller MVG. Man kan ställa sig frågan om provet varit för lätt för 

gymnasieeleverna? Det som talar mot det är svaren på fråga 2, som är en nivå 1 fråga, 

som besvarades felaktigt av flera elever (31 %) och fråga 18, som är en nivå 3 fråga, där 

så många som 26 % av eleverna endast uppnådde nivå 1? Eller kan det vara så att det 

förelåg brister i läsförståelsen? Eller ansträngde sig eleverna inte tillräckligt och tog inte 

provet på allvar, eftersom provsituationen inte var äkta. Eller var det faktiskt så att 

frågorna var för svåra och krävde en annan form av lässtrategi än de övriga frågorna? Ja, 

undersökningen föder fler frågor än svar. Frågor som skulle vara intressanta att fortsätta 

att studera i ett större elevmaterial.  

Eleverna uppgav att de läste gärna och mycket men det innebär inte per automatik 

att elevernas läsförmåga är god. När vi talar om elevers försämrade läsförmåga vad är 

det då som dessa elever inte kan? Vad handlar läsning egentligen om? Liberg framhåller 

fyra centrala utvecklingslinjer i läsinlärningen som behöver göras för att förbättra 

läsförmågan hos eleverna. För att uppnå det fjärde steget enligt Liberg bör eleverna 

�kunna behärska olika läsarter och tekniker, lära sig olika ämnens specifika språk�. 82 

Bagga-Gupta redogör liksom Molloy för elevers olika kompetenser inom olika 

textgenrer. Lärande sker sociokulturellt och språket måste förstås i termer av kontext och 

sammanhang. 83 Hon talar om att bjuda in eleverna som medlemmar i �läs- och 

skrivföreningen� och uppmärksammar, liksom Lev Vygotsky gjorde redan i början av 

1900-talet, �elevernas betydelse för varandras lärande�. Detta är ett intressant perspektiv 

och ger möjligheter att skapa en mötesplats i skolan för barn och unga med stöd av lärare 

och vuxna med olika erfarenheter för att lära av varandra och utveckla sina olika 

kompetenser. Då kan även lusten och engagemanget infinna sig i skolan och inte bara 

upplevas på fritiden. 

                                                
82 Liberg, �Att lära sig läsa och skriva i skolan,� [www dokument]. 
83 Bagga-Gupta, 9-15. 
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I detta sammanhang kan betydelsen av föräldrarnas utbildning och yrke för elevernas 

läsning, läslust och läsförmåga också diskuteras. Bourdieu har myntat uttrycket det 

kulturella kapitalet som ofta är förknippat med högre utbildning och finkultur. En 

människas klasstillhörighet till exempel yrkesställning och utbildningsnivå, leder i hög 

grad till en motsvarande syn på samhället. Bourdieu kallar detta fenomen för en 

gemensam �habitus� som påverkar vanor och språkbruk. För eleverna handlar det såleds 

om hur föräldrarnas vanor och synsätt påverkar deras livsvillkor. 84 85 Av de elever som 

uppnådde MVG på läsförståelseprovet hade föräldrarna endast gymnasieutbildning och 

eleverna borde enligt Bourdieus teorier inte ha uppnått ett så bra resultat. I den här 

undersökningen var dock elevgruppen alltför liten för att dra några slutsatser men det 

vore intressant att få göra en bredare undersökning. Var och hur inhämtas då kunskaper 

och kompetenser hos barn och unga? Studierna av Bourdieu är gjorda på 60- och 70- 

talet och dessutom i Frankrike vilket gör det svårt att jämföra hans resultat med vårt idag 

mer moderna och jämställda samhälle. Molloy behandlar även hon frågan om det 

kulturella kapitalet och anser att det spelar en viktig roll för samspelet mellan familj, 

skola och arbetsliv. Det är säkert betydelsefullt att läraren behöver ha kunskap om det 

�komplicerade samspelet� för att lättare förstå den enskilde elevens olika förmågor till 

inlärning. 86 

Av svaren på frågorna om hur mycket eleverna tycker om att läsa liksom i samband 

med fokusintervjun framkom att litteraturundervisningen upplevdes som tråkig. Skälet 

var dels att det var svårt att hitta bra böcker, böcker som engagerar, dels att 

undervisningen inte var tillräckligt varierad och omväxlande. Dessa resultat 

överensstämmer väl med resultatet från andra undersökningar av exempelvis Thompson. 

Enligt Wolf är en grundregel för att nå de lässvaga och icke-läsande eleverna, som oftast 

är pojkar, att arbeta på ett varierat och omväxlande sätt, �blanda högt med lågt, vacker 

med fult, allvarligt med komiskt och det formsamma med det vildvuxna�. 87  Detta gäller 

nog för alla elever oavsett läsförmåga.  

                                                
84 Pierre Bourdieu, Kultursociologiska texter. I urval av Donald Broady och Mikael Palme (Stockholm: 

Salamander, 1985), 240-283. 
85 Kristensson och Nilsson,  10. 
86 Molloy, �Reflekterande läsning�, 21. 
87 Wolf, 143. 
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Enligt undersökningen läser eleverna helst i avskildhet hemma innan de ska somna. 

Där sker en stor del av lärandet och läraren har ingen insyn över vad och hur lärandet ser 

ut. Eleverna kräver således en avskild läsmiljö. Skolmiljön kanske inte kan erbjuda vare 

sig den lugna miljön eller den intressanta litteraturen. Eleverna prioriterar texter som 

ligger dem nära och som de kan känna igen sig i. 88 Texterna som till stor del används i 

dagens litteraturundervisning har ingen eller liten relevans för eleverna. Därmed är det 

svårt för eleverna att se det betydelsefulla i att läsa dem. Samtidigt ger eleverna en 

framtidsvision av hur de tycker litteraturundervisningen ska bedrivas och tar upp det 

vidgade textbegreppet som komplement till skriven text.  De som i intervjun upplevt 

läsningen som tråkigt har således inte klagat på läraren utan istället framfört behovet av 

en varierad undervisning. 

                                                
88 Molloy, �Att läsa skönlitteratur med tonåringar�, 316. 
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7. Sammanfattande slutsatser 

I uppsatsen beskrivs inledningsvis den teoretiska bakgrunden till betydelsen av läsning 

men dessutom den forskning som har studerat elevernas läsvanor, läsförståelse samt hur 

litteraturundervisningen bedrivs idag.   

Syftet med studien var att studera litteraturundervisningen i svenska ur ett 

elevperspektiv, vad och hur eleverna läser, deras läsförmåga samt hur eleverna ser på de 

metoder och den didaktik som används vid undervisningen i gymnasiet. Såväl 

kvantitativa som kvalitativa metoder har använts. Studien genomfördes i en klass med 29 

elever, 17 pojkar och 12 flickor i årskurs 1 på gymnasiets naturvetenskapliga program. 

Av resultatet framkom, trots det begränsade elevmaterialet, intressanta uppgifter. Det 

förelåg skillnader mellan könen med avseende på vad flickor och pojkar läste. Både 

flickor och pojkar läste gärna tidningar och tidskrifter. Flickorna läste mer 

kärlekshistorier än pojkarna, som hellre tyckte om att läsa spännings- och 

äventyrslitteratur. Eleverna visade också att de tyckte olika mycket om att läsa, fler 

flickor än pojkar gillade att läsa mycket. De elever som inte tyckte om att läsa uppgav att 

de hade andra intressen eller aktiviteter, att det var tråkigt att läsa och att det var svårt att 

hitta bra böcker. Oavsett kön ägnade eleverna ca 1 timme i veckan utanför skolan till 

läsning och flertalet av eleverna läste helst hemma på kvällen innan de skulle sova. 

Skolbiblioteken utgör uppenbarligen en viktig institution för eleverna att låna böcker. 

Läsförståelseprovet visade att eleverna i den studerade klassen hade en god läsförmåga. 

Av fokusintervjun framkom betydelsen av en variation i litteraturundervisningen med 

avseende på utformning och innehåll.  

Resultaten har analyserats mot bakgrund av olika teorier och forskningsresultat om  

läsning. Inte minst framhålls betydelsen av att sätta eleven i fokus. Att kunna läsa är 

ingen talang utan något som man kan träna och utveckla. Att läsa och skriva, skapa 

läslust och vidareutveckla sitt läsintresse fortgår hela livet. Resultatet av studien har 

också aktualiserat frågor av betydelse för diskussionen om det kulturella kapitalet och 

kanonbegreppet för elevernas läsning. 
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9. Bilagor 
Bilaga 1, Enkät. 

Bilaga 2, Texter läsförståelseprov. 
Bilaga 3, Frågeformulär läsförståelseprov. 

Bilaga 4, Intervjuguide. 
 

 
.  

 

 

 

 

 


