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Sammanfattning  

På vilka sätt kan en litterär berättelse beröra läsare och bidra till en medmänsklig personlighetsutveckling i vårt digitala 

informationssamhälle, är utgångspunkten i denna studie av sjuttiosju gymnasieelevers läsvanor, läslust och litterära kompetens då 

de deltagit i ett läsprojekt. Studiens syfte är tudelat. Den första delen av studien syftar till att undersöka gymnasieelevernas 

läsvanor, attityder till skönlitteratur och grundläggande demokratiska värderingar samt deras syn på skönlitteraturens inverkan på 

medmänsklighet. Dessutom efterfrågas i vilken riktning läsprojektet har påverkat deras läslust. Den andra delen av studien syftar 

till att beskriva och analysera elevernas litterära kompetens via deras beskrivningar av det de berördes av i den lästa 

skönlitteraturen samt huruvida de kan ta kritisk distans till densamma. Den valda forskningsdesignen är mixade metoder i en 

enkätundersökning med både slutna och öppna frågor. De kvalitativa svaren har analyserats med stöd av tematisk analys. 

Litteraturdidaktisk forskning och receptionsteorier ligger till grund för studiens källmaterial. 

Studien ger ett bidrag till kunskap om elevers läsvanor och attityder till att läsa skönlitteratur samt till deras grundläggande 

demokratiska värderingar. Dessutom presenteras en beskrivning av elevernas litterära kompetens utifrån en modell som bygger på 

receptionsteorier, vilka erbjuder ett metaspråk om läsförståelse. Denna studies resultat kan användas för att bättre förstå elevernas 

läsförståelseprocess och utveckla läsdidaktiken. Resultatet visar att samtliga flickor uppger att de har grundläggande demokratiska 

värderingar och att de tror att skönlitteraturen kan utveckla medmänsklighet, medan några få pojkar inte anser det. Flickor är 

betydligt mer positiva till att läsa skönlitteratur än pojkar. Läsvanorna skiljer sig mellan program och kön. Många elever på 

studieförberedande program har förmåga att vidga sin läsrepertoar, medan flertalet pojkar på yrkesprogram läser en begränsad 

repertoar. En majoritet av eleverna på studieförberedande program läser skönlitteratur på sin fritid, men endast några få elever på 

yrkesprogram gör det. De flesta elever visar dock förmåga att läsa, förstå och känna inlevelse i en text på en grundläggande nivå. 

En majoritet av flickorna, men en minoritet av pojkarna visar förmåga att ta kritisk distans till texten. Dessa elever ger prov på att 

det finns förutsättningar att inta ett metaperspektiv för att nå en medmänsklig personlighetsutveckling via djupare litterär 

förståelse. Slutsatsen av detta arbete är att lärare behöver flera redskap, metakognitiva, didaktiska och organisatoriska, för att 

utveckla samtliga elevers litterära kompetens och läslust.   
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1.Inledning  
 

Vad sker när vi läser? Ögat följer svarta bokstavstecken på det vita papperet 

Från vänster till höger, åter och åter. Och varelser, natur och tankar, som en  

 annan tänkt, nyss eller för tusen år sedan, stiger fram i vår inbillning. Det är  

ett underverk större än att ett sädeskorn ur faraonernas gravar förmåtts gro.                   

Och det sker var stund (Lagercrantz O. , 1986, s. 7). 

 

Alla talar om hur viktig läsning är, men vad görs i skolan? En hel del. Men räcker det till och 

görs rätt saker? Efter krisrapporter om läsförståelsebrister i svensk skola från PISA och 

PIRLS har Skolverket satsat på Läslyftet och många lärare arbetar aktivt med olika läsprojekt 

(SOU 2012:65). I samhället pågår en debatt om hur läsförståelsen ska kunna förbättras för 

våra unga, vilket kan vara en anledning till att bokinköpen av barn- och ungdomslitteratur 

ökade i svensk bokhandel 2016 och 2017, enligt Svenska Bokhandlareföreningen. Samtidigt 

kommer rapporter om att ungdomars medievanor förändras och att fritidsläsning av 

skönlitteratur får stå tillbaka för digitala medier (SOU 2012:65; Statens medieråd, 2017). Det 

finns farhågor att det medför bristande avkodning, ordförråd och läsförståelse i den 

uppväxande generationen. I det informationssamhälle vi verkar i kan det innebära problem för 

vårt demokratiska samhälle.  

Några grundläggande värden i Gy11 är att skolväsendet vilar på demokratisk grund och ska 

främja elevers utveckling och lärande samt ett livslångt lärande. Övergripande mål och 

riktlinjer för kunskaper är att eleverna kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt 

kulturutbud som en källa till kunskap, självinsikt och glädje. Inom ämnet svenska ska 

undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra 

typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra 

människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar (Skolverket, 2011). 

Författaren David Lagercrantz (personlig kommunikation, 28 april, 2017) fick upp ögonen för 

hur man kan nå nya läsargrupper med rätt litteratur. När han lanserade sin bok om Zlatan kom 

en helt annan åhörargrupp än han var van vid och de ställde en helt annan typ av frågor. Och 

framförallt – de läste boken om Zlatan med engagemang. Han förstod då att det går att 

utveckla förutsättningarna för att skapa intresse för läsning. När Lagercrantz senare gjorde 

försäljningssuccé med sina delar av Millenniumserien ville han göra skillnad genom att 

skänka pengar till läsutveckling via Läsrörelsen.  
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Med stöd av donationen skapade Läsrörelsen läsprojektet Berättelser som förändrar i 200 

högstadie- och gymnasieskolor över hela landet under 2017, vilket omfattar 35 000 elever. 

Projektet lyfter fram berättandet i skönlitteratur, biografer och serier. Målet är att eleverna ska 

läsa och ta del av berättelser som förmår gripa tag och förändra. Projektet har anlitat en 

universitetslektor som huvudpedagog och betonar skolbibliotekens viktiga roll samt att 

skolledningarna på respektive skola deltar aktivt för att stödja läsutvecklingen på skolan. 

Projektledaren i Läsrörelsen, säger att ”Det övergripande målet är att projektets berättelser – i 

skönlitteratur, biografier och serier – ska fördjupa elevernas kunskaper om andra och sig 

själva och bidra till ett mer humant samhälle. Vi menar att i en omvälvande tid då vår 

medmänsklighet sätts på prov, kan en stark berättelse göra skillnad. Det är vår övertygelse.” 

(Läsrörelsen, 2016, s. 2).   

1.1. Syfte och frågeställningar 

Denna studie har två kompletterande syften. Det första syftet tar sin utgångspunkt i kvantitativ 

datainsamling om elevernas läsvanor och attityder, vilket bildar en bakgrund till det andra 

syftet som utgår från elevernas litterära kompetens via deras kvalitativa beskrivningar av 

läsupplevelser i ett läsprojekt. Att beskriva likheter och skillnader mellan könen och 

gymnasieprogrammen är intressant ur ett didaktiskt perspektiv. 

Det första syftet är att ur ett elevperspektiv bidra med kunskap om ett antal gymnasielevers 

läsvanor och attityder till att läsa skönlitteratur i vår digitaliserade tid, samt om deras 

uppfattning om skönlitteratur kan medverka till mer medmänsklighet och vilken syn de har på 

grundläggande demokratiska värderingar. Dessutom önskas kunskap om läsprojektets 

inverkan på elevernas läslust. 

Det andra syftet är att undersöka samma gymnasieelevers litterära kompetens via deras 

beskrivningar av en scen, händelse eller känsla, som de blivit berörda av i de böcker de läst i 

ett läsprojekt och om de kan inta kritisk distans till skönlitteraturen. Därutöver efterfrågas hur 

de kopplar litteraturen till sin omvärld samt vad de lärt sig om medmänsklighet i läsprojektet. 

Analysen av elevernas litterära kompetens utgår från en modell som bygger på 

receptionsteorier. Ambitionen är att ur ett elevperspektiv bidra med kunskap om elevernas 

litterära kompetens samt deras syn på skönlitteraturens möjlighet att påverka läsares 

personlighetsutveckling för att bli en demokratisk samhällsmedborgare enligt målen i 

läroplanen Gy11.  
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Studiens första syfte preciseras med följande frågeställningar: 

• Vilka läsvanor har de undersökta gymnasieleverna?  

• Vilka attityder har gymnasieeleverna till att läsa skönlitteratur respektive till 

grundläggande demokratiska värderingar? 

• Vilken syn har gymnasieleverna på skönlitteraturens inverkan på medmänsklighet?  

• Hur menar gymnasieeleverna att läsprojektet har påverkat deras läslust? 

Studiens andra syfte preciseras med följande frågeställningar: 

• Vad i skönlitteratur blir gymnasieleverna berörda av och på vilka sätt beskriver de en 

kritisk distans till det för att nå en djupare litterär förståelse? 

• Vilka litterära kompetenser visar gymnasieleverna? 
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2. Bakgrund 
2.1. Läsrörelsen 
 

En bra berättelse är den kortaste vägen mellan två människor. Sällan kommer vi så nära 

någon annans tankar, rädslor, glädje, kärlek och ilska som när vi möts i en intressant 

historia. Engagerande läsning tränar upp den empatiska förmågan och bidrar till 

minskade klyftor mellan olika grupper. I den konfliktfyllda tid vi lever i är förståelsen för 

en annan människa viktigare än någonsin (Läsrörelsen, 2016, s. 32). 

  

Läsprojektet Berättelser som förändrar formades utifrån målsättningen att få en ny generation 

och nya målgrupper att läsa samt att berättelserna ska beröra och utveckla elevernas 

empatiska förmågor, vilket i förlängningen ska stärka den demokratiska grundsynen. 

2.2. Gymnasieskolans läroplan Gy11 

Gy11 slår fast att skolväsendet vilar på demokratins grund. ”Utbildningen ska förmedla och 

förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 

värderingar som det svenska samhället vilar på.”, ”Var och en som verkar inom skolan ska 

också främja aktning för varje människas egenvärde …” samt ”Skolan ska främja förståelse 

för andra människor och förmåga till inlevelse” (Skolverket, 2011, s. 5). 

Det är skolans ansvar att varje elev får tillgång till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt 

kulturutbud som en källa till självinsikt och glädje. Eleven ska utveckla sin förmåga att 

kritiskt granska och bedöma det hen ser, hör och läser för att kunna diskutera och ta ställning i 

olika livsfrågor och värderingsfrågor. När det gäller skolans normer och värden är målet att 

varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att 

handla också med deras bästa för ögonen (Skolverket, 2011).  

Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. ”… och med hjälp av skönlitteratur, texter av 

olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig 

själv.” och ”Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda 

skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt 

och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. 

Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv” (Skolverket, 2011, 

s. 160).  
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Svenskämnets syfte är enligt Gy11 att eleverna utvecklar sin förmåga att kommunicera i tal 

och skrift och att läsa och arbeta med texter, både skönlitteratur och andra typer av texter. 

Dessutom ska undervisningen stimulera elevernas lust att tala, skriva, läsa och lyssna och 

därmed stödja deras personliga utveckling. Eleverna ska ges möjlighet att bygga upp en tillit 

till sin egen språkförmåga och tillägna sig de språkliga redskap som krävs för vardags- och 

samhällsliv (Skolverket, 2011).  

2.3. Läsningens grundläggande beståndsdelar  

I boken Att undervisa i läsförståelse definierar Westlund (2012) läsning som produkten av 

avkodning gånger förståelse, dvs.  läsning = avkodning x förståelse. Flera läsforskare, bl.a. 

Fredriksson och Taube (2012), hävdar att utan motivation blir det ingen läsning och har därför 

utökat ovanstående ekvation enligt följande; avkodning x förståelse x motivation = läsning.  

Fredriksson och Taube (2012) beskriver dessutom avkodning som att läsaren kan identifiera 

eller känna igen skrivna ord, dvs. dess allmänna betydelse, uttal och grammatiska egenskaper. 

De förklarar att nybörjarläsaren behöver kunna ljuda ihop orden, men efter att ha läst ordet ett 

antal gånger skapas minnesbilder av hela eller delar av ordet i minnet, vilket kallas att 

läsningen blir ortografisk. Myrberg (2018) hävdar därutöver att en vuxen individ behöver ett 

rikt ordförråd på minst 50 000 ord för att kunna följa med i nyhetssändningar, förstå normal 

tidningstext, instruktioner och anvisningar hen möter i det dagliga livet.  

Høien och Lundberg (2002) sammanfattar att vid läsförståelse krävs det, förutom syntaktisk 

kompetens, att man utvecklar inre scenarier, gör slutledningar, utnyttjar textsignaler som 

binder ihop meningar och avsnitt, aktualiserar scheman för organisering och tolkning. Om 

texten är någorlunda lätt, och innehållet ligger nära läsarens egna kunskaper om världen, sker 

tolkningsarbetet automatiskt och utan ansträngning.  

Metakognitiva processer blir först aktuella när det uppstår problem menar Høien och 

Lundberg (2002) vidare. Det första metakognitiva problemet gäller alltså att veta när man 

förstår och när man inte förstår. Nästa steg är att välja kognitiva strategier för att lösa 

förståelseproblemet och nå målen för läsningen. Strategisk läsning kostar tid och 

ansträngning. Läsaren måste få rimligt utbyte i förhållande till de resurser som har satts in. 

Typiskt för många dyslektiker och dåliga läsare är att de är passiva och ostrategiska, dvs. de 

har en påfallande brist på egenkontrollerad metod. Tidiga pedagogiska nederlag och en dålig 

självbild kan vara bakgrunden till en sådan passivitet och hjälplöshet. Att tydliggöra de 

metakognitiva processerna vid läsning för eleverna betonar Reichenberg (2008) och beskriver 
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vikten av att lärare aktivt undervisar elever hur man generaliserar, drar slutsatser, förutser 

händelseförlopp i texter och har begrepp för texters stil och struktur.  

Någon aspekt av kognition måste också presenteras i kampen om tiden mellan 

litteraturläsning och sociala medier. Kahneman (2014) menar att människan har två sätt att 

tänka och beskriver det med metaforerna System 1 och System 2, varav System 1 fungerar 

automatiskt och snabbt med föga ansträngning och utan någon känsla av medveten styrning, 

och System 2 används vid ansträngande intellektuella aktiviteter som kräver uppmärksamhet, 

kontroll, medvetna val och koncentration. System 1 går automatiskt och kan inte stängas av, 

medan System 2 gärna vill befinna sig i bekvämt viloläge där bara en bråkdel av dess 

kapacitet tas i anspråk. Den senare minimerar ansträngningen och optimerar prestationen.  

Eleverna ställer sig frågan; Vilket värde har den här aktiviteten för mig? Svaret avgör vilken 

insats och uthållighet som eleven väljer. För att göra en uppgift krävs inre motivation, 

autonom yttre motivation eller kontrollerad yttre motivation enligt forskning som Skaalvik 

och Skaalvik (2016) hänvisar till. För den inre motivationen är aktiviteten i sig engagerande 

och fascinerande, medan för den yttre motivationen krävs någon slags belöning. Med den 

kontrollerade yttre motivationen känner sig eleven tvingad att göra aktiviteten för att få 

belöning eller undvika straff, eller för slippa skam och skuldkänslor. Medan med den 

autonoma yttre motivationen förstår eleven värdet av aktiviteten och anstränger sig därför inte 

bara för att klara uppgiften utan för att aktiviteten i sig har ett värde.  

Aktiviteter som läsning har mycket med självkänsla att göra tänker Roe (2014) och frågan är 

om eleven klarar det som förväntas av hen. Det kan därför bli hotfullt att anstränga sig mycket 

för de elever som inte förväntas att lyckas, menar Skaalvik och Skaalvik (2016). Av den 

anledningen är det vanligt att elever som har låga förväntningar på att lyckas med något 

anstränger sig mindre och ger upp snabbare när de stöter på problem. Konsekvensen blir ofta 

att eleven skyller på yttre omständigheter som är svåra att kontrollera och ser inte sambandet 

mellan sin egen insats och sina resultat, vilket kan leda till att eleven utvecklar en inlärd 

hjälplöshet. Elevens försvarsmekanismer blir då att nedvärdera skolans och skolresultatens 

betydelse, vilket får stora konsekvenser för hens motivation att göra skolarbete. Det är oerhört 

viktigt att eleverna inser att de lyckas tack vare sina ansträngningar och strategier, anser 

Skaalvik och Skaalvik. 

Westlund (2015) skiljer på engagemang och läslust. Hon menar att läsning inte alltid kan vara 

lustfylld, eftersom läsning också kräver viss ansträngning. Motivation är därför viktig för att 
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eleven ska använda sitt läsengagemang till eftertänksam och kritisk läsning. ”En engagerad 

läsare interagerar aktivt med en text för att förstå vad hon/han läser och har en positiv attityd 

till läsning.” (s. 67). 

Mängden läsförståelseteorier speglar teorier om mänskligt beteende och ger exempel som 

samverkan mellan sinnesintryck och föreställningar, kulturpåverkan genom språket och 

socialpsykologiska positioner som ålder, kön, klass och social status, menar Pettersson 

(2015). Han filosoferar över att om vi ”helt och hållet förstod läsningens mysterier så skulle vi 

ha kommit mycket långt på vägen mot en heltäckande beskrivning av mysteriet människan” 

(s. 23). 

LÄSNING 

Avkodning 

 

 

Motivation 

 

Förståelse 

 

Figur 1. Läsning= avkodning x motivation x förståelse. Egen figur utifrån Fredriksson & Taube, 2012; Høien & 
Lundberg, 2002; Nordberg, 2017; Myrberg, 2018; Skaalvik & Skaalvik, 2016; Westlund, 2012. 

2.4. Literacy 

Begreppet literacy är svårfångat anser Westlund (2012) men utgår från Myrbergs definition i 

SOU 1997:108 där han beskriver det som förmågan att använda tryckt eller handskriven text 

för att fungera i samhället, att kunna tillgodose sina behov och personliga mål samt att 

förkovra sig och utvecklas i enlighet med sina personliga förutsättningar. Westlund påpekar 

att innebörden i literacy förändras i ett föränderligt samhälle och i olika samhällen och 

kulturer finns olika syn på skriftspråklig kompetens.  

Svenskämnet har ansvar för både cultural literacy och critical literacy, där det förstnämnda 

innebär att elever ska få en allmänbildande kunskap om kulturella och sociala referenser och 

det senare med målsättningen att eleverna utvecklas till självständiga och kritiska 

medborgare, menar Olin-Scheller (2008).  
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Det krävs en kritisk granskning av begreppet anser Persson (2012) och problematiserar den 

konsensus som tycks finnas kring innebörden av literacy om läs- och skrivkunnighetens alla 

goda egenskaper. Han åsyftar bl. a. att det alltid finns olika typer av literacies, som ingår i 

olika sociala och ideologiska sammanhang och praktiker. Han tar som exempel att det i 

gymnasieskolan finns stor skillnad på ambitionsnivå vad gäller litteraturhistoria och 

skönlitterär läsning i ämnet svenska på yrkes- respektive studieförberedande program, vilket 

innebär att skolan ”godkänner” att elever i samma årskurs på olika program utbildas i skilda 

literacies. Genusaspekten är viktig vid analysen i PISA-undersökningar, Litteraturutredningen 

(SOU 2012:65) samt flera andra internationella undersökningar. De visar att flickor som 

grupp presterar bättre i läsundersökningar. Nämnda aspekter är centrala frågor i denna studie 

och därför delas respondenternas svar upp efter program och kön för att utforska 

respondenternas olika läsvanor och attityder till läsning, samt deras litterära kompetens.  
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3. Teori 
I teoriavsnittet redovisas några centrala teorier om litterär kompetens, där utgångspunkten är 

att mening uppstår i mötet mellan text och läsare. För att kunna analysera och diskutera några 

av denna studies empiriska materials öppna frågor som efterforskar respondenternas litterära 

kompetens, behövs ett användbart metaspråk och begripliga modeller för att kunna beskriva 

densamma. Efter genomgången ovan av läsningens grundläggande beståndsdelar och elevers 

olika literacitet presenteras nedan en teori om skönlitteraturens påverkan på läsare samt en 

redogörelse för några receptionsteorier. Dessa receptionsteorier belyser och förklarar 

processer som deras förespråkare menar sker mellan läsaren och texten vid läsning. Dessutom 

beskrivs vilka förmågor och erfarenheter läsaren behöver för att förstå olika texter. Några av 

dessa teorier och begrepp används därför i den modell för litterär kompetens som jag utgår 

från i denna studie. 

3.1. Litteratur och demokrati 

Nussbaums (1997) tankar om litteraturens positiva påverkan på människors personliga och 

etiska utveckling ligger enligt flera läsforskare (Brodow & Rininsland, 2005; Kåreland, 2009; 

Martinsson, 2016; Molloy, 2008; Nordberg, 2017; Persson, 2012; Pettersson et al., 2015; 

Ulfgard, 2015) till grund för rekommendationer att läsa litteratur i skolan. Hon propagerar för 

ett utbildningsprogram för att utbilda empatiska världsmedborgare. Utmärkande för en sådan 

är framför allt tre förmågor som kritiskt tänkande, kunskap om andra och narrativ fantasi, 

dvs. förmågan att kritiskt granska de egna föreställningarna om omvärlden. Att bli berörd av 

en text och uppleva andras perspektiv är viktigt, men det behövs en balans mellan empatisk 

och kritisk läsning för att uppnå skönlitteraturens demokratiska och humanistiska potential. 

3.2. Receptionsteorier 

Det finns ett antal teorier om hur en läsare kan förstå text. Denna studie utgår framför allt från 

tre teorier; Rosenblatts (2006) teori om estetisk och efferent läsning, Langers (2005) teori om 

föreställningsvärldar och Torells (2002) teori om litterär kompetens. De ger användbara 

begrepp för att analysera litterär kompetens i Nordbergs (2017) modell. Nussbaums (1997) 

begrepp narrativ fantasi har en central roll i beskrivningen av förmågan att förstå andra 

människors perspektiv och att känna inlevelse.  

Receptionsteorierna utgår från den process som uppstår mellan läsare och text vid läsning och 

betydelsen av det som läsaren tar med sig in i tolkningen och meningsskapandet. 

Receptionsforskare är inte intresserade av texten i sig utan av läsaren och dennes förståelse 

och upplevelser av den litterära texten. Läsaren är en aktiv medskapare och därför behövs 
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läsarens fantasi för att förverkliga den litterära texten (Martinsson, 2016; Nordberg, 2017; 

Pettersson et al., 2015; Ulfgard, 2015). Rosenblatt (2006) menar att läsning är både en 

kognitiv och emotionell handling. Hon skiljer på efferent läsning, dvs. opersonlig läsning för 

att söka verifierbara fakta, och estetisk läsning, vilket är känslomässig, personlig och kreativ 

läsning. Läsaren förstår texten utifrån sin förförståelse och repertoar, vilket gör varje 

lästillfälle unikt, och det måste uppstå en transaktion mellan läsare och text för att läsaren ska 

känna och förstå något i läsningen, den s.k. transaktionsteorin. Rosenblatts grundidé, liksom 

Nussbaums, är att litteraturläsning har särskilda förutsättningar att bidra till en demokratisk 

fostran.  

För att ett kreativt möte mellan text och läsare ska uppstå måste textens och läsarens allmänna 

och litterära repertoarer matcha varandra. Om läsarens allmänna repertoar inte innefattar den 

repertoar som finns i texten känner läsaren inte igen sig i texten och avvisar densamma. 

Samma sak kan hända om läsaren är okunnig om textens litterära repertoar, t.ex. bruten 

kronologi. Olin-Scheller (2008) beskriver McCormicks begrepp läsarens litterära repertoarer 

som läsarens uppfattning och föreställning om text och litteratur, tidigare erfarenheter och 

förmåga till olika lässtrategier. Det handlar om hur text och läsare kan matcha varandra. 

Modellen kan ge en bild av hur lärarens intentioner med läsningen kan matchas med elevernas 

förutsättningar att möta densamma. Utifrån hur läsaren kan koppla sin egen 

bakgrundskunskap till läsprocessen och på så sätt kunna relatera obekant text till sin tidigare 

kunskap om världen och/eller till sin personliga erfarenhet beskriver Keene och Zimmermann 

(2006) en modell utifrån schemateori med rubrikerna text-till-själv-koppling, text-till-text-

koppling samt text-till-världen-koppling. 

Langer (2005) utvecklade en egen modell för att beskriva läsares förmåga att läsa och förstå 

skönlitteratur. Hon fokuserar på läsarens förståelse av texten och utgår från begreppet 

föreställningsvärld, som kan beskrivas som den förståelse av världen en person besitter vid en 

viss tidpunkt. Den består alltså av läsarens personliga och kulturella erfarenheter som läsaren 

tar med sig in i förståelsen av texten. Läsarnas föreställningsvärldar förändras, växer och 

berikas över tid via tankeverksamhet och erfarenhet. För att förstå hur föreställningsvärldarna 

utvecklas beskriver hon dem i fyra faser; 

1. Att vara utanför och stiga in i en föreställningsvärld.  

Läsaren söker alla tillgängliga ledtrådar för att skapa ordning och utveckla 

föreställningsvärldar baserade på läsarens kunskap och erfarenhet.  

2. Att vara i och röra sig genom en föreställningsvärld. 
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Läsaren är fängslad av berättelsen. Läsaren använder all sin kunskap om texten, sig 

själv, livet och världen för att skapa en förståelse av innehållet. Läsaren prövar idéer 

och låter sin föreställningsvärld vara öppen för förändringar.  

3. Att stiga ut och tänka över det man vet. 

De båda första faserna handlar om att bygga föreställningsvärldar, medan den tredje 

fasen handlar om att reflektera över hur föreställningsvärlden påverkar livet och 

föreställningsvärlden. Här sker en växelverkan mellan den fiktiva och riktiga världen. 

Den hjälper läsaren att föreställa sig andra värderingar, övertygelser och känslor. 

4. Att stiga ut ur och objektifiera upplevelsen. 

Denna fas infinner sig efter avslutad läsning då läsaren tar distans och objektifierar 

förståelsen, läsupplevelsen och texten. Läsaren analyserar, bedömer och kopplar 

texten till andra verk och upplevelser, men också till författarens teknik och textens 

struktur (Langer, 2005, s. 31-36).  

Langer betonar att dessa olika faser inte fungerar linjärt utan förekommer flera gånger under 

läsningen, vid diskussioner och vid vidare reflektioner. 

Det finns olika infallsvinklar till vad litterär kompetens innefattar. Nordberg (2017) beskriver 

Cullers och Isers syn på detta. Enligt Nordberg menar Culler att det går att fastslå vad en ideal 

läsare ska kunna och veta för att förstå litterära texter och beskriver litterär kompetens som att 

läsaren är kunnig om textstrukturer och genrer. Han betonar vikten av litteraturundervisning 

för att förstå dessa meningsskapande processer. För att kunna läsa mellan raderna och förstå 

texters tomrum krävs ett kreativt möte mellan läsare och text, vilket Nordberg beskriver att 

Iser kallar interaktion, där texten har en grundstruktur som läsaren måste skapa mening 

utifrån. Detta innebär, menar Nordberg, att texten är mer autonom enligt Isers teori om 

interaktion mellan text och läsare än i Rosenblatts transaktionsteori, där hon menar att läsaren 

förstår en text utifrån sin egen förförståelse. 

Torell (2002) skapade sin egen modell för litterär kompetens i form av en triangel med tre 

viktiga komponenter; den konstitutionella kompetensen, som innebär att människan har en 

naturlig förmåga att förstå fiktion, performanskompetensen, som är inlärda kunskaper i sociala 

sammanhang och med olika analysmodeller samt literacy transfer kompetensen, som kräver 

en medveten distans i läsupplevelsen mellan den litterära världen och läsarens eget liv. 

Syntesen mellan dessa tre kompetenser utgör läsarens litterära kompetens. Mitt i denna 

triangel finns ett ”Du” och ett ”Jag”, som symboliserar ett dialogiskt förhållningssätt till 

texten. Det är viktigt att det råder balans mellan de tre delkompetenserna, menar Torell.  
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Utifrån de bärande delarna från receptionsteoretikernas lässtrategier har Nordberg (2017) 

skapat en modell som tydliggör vad som krävs, enligt honom, för litterär kompetens. Han 

menar att nedanstående fyra förmågor överlappar, interagerar och berikar varandra i 

läsprocessen och ska inte ses som att de fungerar linjärt.  

1. En grundläggande förmåga att läsa och förstå fiktionstext, vilket också innebär en 

förståelse för den fiktionella textens egenart. 

2. En förmåga som läsare att känna inlevelse i de fiktiva världarna och identifiera sig 

med textens karaktärer med utgångspunkt i sin egen person och sina närmaste. 

3. En förmåga att höja blicken och göra reflektioner mot allmänmänskliga situationer och 

känslolägen samt kopplingar till andra fiktionsberättelser utan att kontakten med 

texten förloras. Det vill säga: att anlägga ett metaperspektiv i samband med 

fiktionsläsning. 

4. En förmåga att utifrån ett metaperspektiv på sin litterära läsning medvetet kunna 

resonera kring hur denna påverkar den egna personen, bl.a. i termer av personlig 

utveckling (Nordberg, 2017, s. 49). 

 

Figur 2. Dessa förmågor överlappar, interagerar och berikar varandra i läsprocessen och ska inte ses som att de 
fungerar linjärt, enligt Nordberg (2017). Egen figur som åskådliggör nyckelbegreppen i Nordbergs modell. 

Modellen ovan åskådliggör de nyckelbegrepp som Nordberg (2017) utvunnit ur de 

presenterade receptionsteorierna som också används i denna undersökning. I det första steget 

ingår dessutom teorier om läsningens grundläggande beståndsdelar som avkodning, förståelse 

Metaperspektiv

Personlig utveckling

Känna inlevelse
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och motivation. I metodavsnittet redogörs för de teorier som använts i analysen och 

motivering ges till varför dessa teorier valdes.  
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4. Tidigare forskning 
Några centrala begrepp i denna studie är attityd och litterär kompetens. Eftersom Läsrörelsen 

i läsprojektet, som är utgångspunkten i denna studie, har som målsättning att de skönlitterära 

berättelserna ”ska fördjupa elevernas kunskaper om andra och sig själva och bidra till ett mer 

humanitärt samhälle” (Läsrörelsen, 2016, s. 2), är det av intresse att se vad aktuell svensk och 

internationell forskning säger om detta fenomen. Den forskning som presenteras nedan ger en 

bild av elevers läsvanor och attityder till läsning i ett föränderligt och digitaliserat samhälle. 

Dessutom beskrivs sambandet mellan litterär kompetens, läsvanor och läslust och om det 

finns eventuella skillnader vad gäller kön och/eller gymnasieprogram. Därutöver beskrivs 

forskning om sambandet mellan litterär kompetens, medmänsklighet och personlig utveckling 

för en demokratisk grundsyn. Till slut redogörs för några studier om litteraturens roll i 

svenskundervisningen och om didaktiska möjligheter att utveckla elevers läslust. 

Skönlitteraturens roll i svenskundervisningen och för den demokratiska samhällsutvecklingen 

problematiseras.   

4.1.  Litteraturdidaktisk forskning 

4.1.1. Läsvanor och attityder 

Utgångspunkten för Nordbergs (2017) kvalitativa undersökning i avhandlingen Endast 

avkoppling från uppkoppling? Svenska tonåringars attityder till fiktionslitteratur är om det 

förändrade digitala samhället är orsaken till att svenska ungdomars läsförmåga blir allt sämre 

och intresset för att läsa minskar, framför allt för pojkar. Han har gjort en komparativ 

undersökning med gymnasieungdomar 2000 och 2012. I hans attitydundersökning bland 

gymnasieungdomar visar det sig att intresset för att läsa skönlitteratur inte har minskat, utan 

till och med ökat bland flickor. Undersökningen ger vid handen att den nya 

internetgenerationen inte läser på något annat sätt än tidigare, utan läsande förknippas 

fortfarande med skönlitterär läsning i traditionella böcker och verkar inte vara hotad av 

modernare mediaformer. Det är framför allt läsning av tidskrifter, veckotidningar, 

dagstidningar och faktaböcker som minskat. Den stora skillnaden är att den skönlitterära 

läsningen har blivit undanträngd på grund av tidsbrist samt att fiktionsläsning inte är 

prioriterad och helst bara ska vara för avkoppling.  

Lietz (2006) metaanalys av könsskillnader på högstadieelevers läsförståelseresultat i många 

länder visar att pojkar som grupp har sämre läsresultat än flickor. Lietz noterade stora 

skillnader mellan olika stora utvärderingar, men hon upptäckte också att könsskillnaderna till 

flickornas fördel var tydligare för utvärderingar som leddes av National Assessment of 
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Educational Programs in the United States (NAEP), utvärderingar i Australien samt 

Programme for the International Student Assessment (PISA) ledd av OECD. Det intressanta 

är att dessa skillnader inte fanns i tidigare utvärderingar ledda av Association for the 

Evaluation of Educational Achievement (IEA), som genomförde studier 1970–71 och 1990–

91, enligt Lietz. Hon ville därför undersöka om orsaken till de stora könsskillnaderna i de 

nutida utvärderingarna skulle kunna bero på hur man samlat in läsresultaten före respektive 

efter 1992. Hennes slutsats är dock att könsskillnader vad gäller läsförståelse på högstadienivå 

finns i 147 studier från hela världen. Det anmärkningsvärda är, enligt Lietz undersökning, att 

studierna visar att flickornas övertag i läsförståelseresultaten har blivit tydligare sedan 1992. 

Hon menar att det är nödvändigt att ta reda på orsakerna till dessa resultat först ”any 

discussion of change over time in gender differences in reading achievement and possibly 

other aspects of educational performance would be inappropriate until the issues raised in this 

article are resolved” (Lietz, 2006, s. 140). Farhågor för pojkars lägre läsintresse och därmed 

sämre läsresultat (Nordberg, 2017) kan därför vara en viktig aspekt att utforska.  

Svenska pojkars och flickors läslust ligger under genomsnittet i OECD, enligt 

Litteraturutredningen (SOU 2012:65). Undersökningen visar att det är stor korrelation mellan 

läsförmåga och att regelbundet läsa fack- och skönlitteratur. Läsförmågan är alltså nära 

sammanlänkad med läsvanor och läslust. Tidsaspekten spelar också en viktig roll, eftersom 

det har skett en omfördelning av hur ungdomar spenderar sin fritid, dvs. de lägger mer tid på 

datoranvändande och mindre tid på nöjesläsning, vilket framkommer i Litteraturutredningen 

och Ungar och medier 2017 (2017).  

Brist på tid för läsning av skönlitteratur lyfts även i Nilssons (2015) forskning. Den nya 

internetgenerationens syn på fiktionsläsning innebär att digitala läskompetenser prioriteras 

och utvecklas och i hennes undersökning ägnar unga vuxna nio gånger mer tid åt digitala 

medier än åt litteraturläsning. Men informanterna i Nilssons studie anser ändå att det finns s.k. 

nyttoeffekter som utmärker litteraturläsning, som språkutveckling, identifikation och 

perspektivtagande, liksom fantasiutveckling, emotionell empati och affirmation, dvs. positiv 

bekräftelse att läsning är bra. Slutsatsen av studien blir att unga vuxna uppfattar att 

fiktionsläsning erbjuder möjligheter till personlighetsutveckling och självkännedom (Nilsson, 

2015). De digitala aktiviteterna påverkar dock ungdomars fiktionsläsning på så sätt att unga 

vuxna väljer att läsa skönlitteratur för att fly verkligheten, menar Nordberg (2017) och 

Nilsson (2015) ser en fara att den kvantitativa läsningen tar över mot den kvalitativa 

läsningen. 



16 
 

Nordberg (2017) anser dock att det inte är läsförmågan eller läslusten i sig som är problemet, 

utan att attityden till fiktionsläsning har förändrats från att skönlitteraturen ska utveckla 

elevernas sinnen, utmana fördomar och leda till nya perspektiv till att vara underhållande, 

avkopplande och ytlig. Hans analys är att det är en följd av förändringar i samhället med ett 

mer individcentrerat samhälle med nya mediala och digitala villkor. Men han tror absolut inte 

på att en mer traditionell pedagogik skulle leda eleverna till en mer existentiell och medveten 

syn på fiktionsläsning. 

Läsning är en livslång förmåga som elever måste behärska för att bli kritiska, engagerade och 

tänkande i både skola och liv, slår Griffin och Woodruff (2017) fast och anser som Nordberg 

(2017) att traditionell pedagogik inte är lösningen, utan menar att ”Reader response promotes 

student interactions with each other and the text, and in today’s diverse classrooms, 

incorporating reader response into the curriculum, as opposed to traditional teacher talk, will 

result in increased reading comprehension and engagement.” (Griffin & Woodruff, 2017, s. 

109).  

Skönlitteraturläsningen i skolan är i farozonen, enligt Årheims (2009) forskning och då menar 

hon att den varken studeras som konstart eller av kognitiva skäl, utan används som medel för 

läsfärdighet. Hon har sett att där eleverna ifrågasätter läsning av skönlitteratur, kan lärare ge 

med sig och mena att berättelser kan eleverna få via andra olika medier och inte bara via 

skönlitteratur. Hon ger en dyster bild av framtiden för skönlitteraturläsning i skolan och 

menar att det är ett misslyckande för svensk undervisning att inte lyckas väcka läslust hos 

eleverna. Hennes slutsats är att lärarens didaktiska val och strategier är oerhört viktiga för att 

uppnå skönlitteraturens unika potential. 

Petersson refererar i sin forskning, redogjord för i Kåreland (2009), till studier som visar att 

andelen regelbundna läsare i landet minskar och då främst bland tonåringar och yngre. 

Dessutom pekar hon på att det inte finns en gemensam samsyn på litteraturens värde i 

svenskundervisningen varken bland studenter, lärare på olika nivåer eller skolforskare. 

Litteraturläsningen i undervisningen kan betona underhållningsvärdet, eller kognitiva och 

emotionella värden, alternativt samhällsvärden. Hon beskriver att det råder stor förvirring om 

vad litteraturundervisningen ska erbjuda och menar därför att lärarutbildningen står inför stora 

utmaningar.  

Persson (2012) anser att litteraturen har haft en akut legitimeringskris sedan tidigt 1900-tal då 

de audiovisuella medierna har vuxit fram. Och i dagens mediekulturella förändring i vår 
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digitaliserade medieekologi är konkurrensen stenhård om uppmärksamheten och från att det 

har varit självklart ifrågasätts det idag vad, hur och varför man ska läsa skönlitteratur. Han har 

dock kommit fram till att det ändå finns tre nyckelbegrepp för att legitimera läsning av 

skönlitteratur och de är demokrati, narrativ fantasi och kreativ läsning. Därför är det intressant 

att notera att bokförsäljningen ökade det första halvåret 2018 just tack vare digitala 

abonnemangstjänster och internethandel (Wikberg, 2018). 

Ungdomar, som vuxit upp under 1990-talet och senare, kallas digitalt infödda, vilket innebär 

att de inte har levt utan digitala medier, medan tidigare generationer har fått immigrera in i det 

digitala samhället, förklarar Lundström och Svensson (2016). Det betyder att 

gymnasieungdomar idag har anpassat sitt sätt att tänka och organisera sin kunskap efter de 

digitala medierna. I vårt medieekologiska samhälle innebär det att intertextualitet, dvs. att 

texter skapas i relation till andra texter, också kan utvecklas i olika medieformer. Detta gör att 

elever på sin fritid utvecklar en annan sorts kunskap om texter i olika medier, medan skolan 

ställer en annan typ av krav på läs- och skrivkompetens. Detta kan vara ett problem, men det 

finns också stora möjligheter att användas som en tillgång i skolan, menar Lundström och 

Svensson (2016).  

Persson (2012) är inne på samma linje och har studerat handböcker i konsten att läsa litteratur 

och funnit några intressanta infallsvinklar om synen på motsättningen mellan de nya medierna 

och skönlitteraturen. Persson kritiserar tanken att det skulle finnas en motsättning mellan 

skönlitteraturen och medierna som skulle handla om respektive djup och ytlighet, skrift och 

teknologi samt svårt och lätt. Dessutom menar han att det är ogrundat att medierna görs 

ansvariga för att läsning av skönlitteratur minskar och myten att det skulle vara så olika sätt 

att ”läsa” skönlitteratur respektive nya mediekulturer. Han anser tvärtom att de kan befrukta 

varandra. Därutöver lyfter han att skönlitteraturen kan få nytt liv och nya perspektiv via 

medier och menar att t.ex. gamla klassiker kan återuppstå för en ny generation på så sätt.  

Den uppväxande generationen kommer inte att tillhöra det tidningsläsande folket, enligt 

Ungdomar och medier 2017 (2017). Frågan är vad ungdomar läser en vanlig dag i vårt nya 

medieekologiska samhälle. Litteraturutredningen (SOU 2012:65) visar att ungdomar mellan 9 

och 17 år, har minskat på radiolyssnande, tidningsläsande, video- och TV-tittande, medan 

internetanvändningen har ökat mer än de övriga medierna sammantaget minskat. 

Bokläsningen har däremot varit stabil med ungefär 20 minuter per dag för den vuxna 

befolkningen sedan 1940-talet.  
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I Litteraturutredningen (SOU 2012:65) slår utredarna fast att film och rörlig bild inte har 

ersatt det skrivna ordet, utan att användningen av Internet innebär att det skrivs och läses mer 

än någonsin. Men de säger också att det är viktigt att inte bara ha ”en förmåga att ta del av 

korta budskap i snabba informationskanaler.” (s. 30). Det krävs också en mer avancerad 

läsförståelse av mer komplicerade texter. Detta är viktigt både på ett personligt och 

samhälleligt plan, eftersom en medborgare ska kunna delta i det demokratiska samtalet. I ett 

kunskapsintensivt samhälle måste medborgare också kunna tillgodogöra sig utbildning och 

även ur ett humanistiskt bildningsperspektiv kunna ta del av det litterära kulturarvet och 

konstnärliga uttryck. Tengberg och Olin-Scheller (2015) betonar att i ekonomiskt och socialt 

framgångsrika samhällen är betydelsen av en god läs- och skrivförmåga väldigt stor och 

Martinsson (2016) menar att läsfärdighet utgör en förutsättning för att undervisning ska kunna 

bedrivas. Av den anledningen är det oerhört viktigt hur eleverna ser på sin litterära identitet. 

Många av de som flyr läsandet, enligt Litteraturutredningen (SOU 2012:65), är pojkar, elever 

från icke studiemotiverade hem eller har utomeuropeiska föräldrar. Deras mediebruk och 

otillräckliga läsförmåga är ett hot mot skolans och samhällets utveckling. Martinsson är 

kritisk till att ansvaret läggs på individerna och inte på utbildningssystemets oförmåga att 

bland annat ta hänsyn till läs- och skrivförmågans kulturella aspekter, kön, klass och etnicitet. 

Dessutom menar han att skolkulturen i ett historiskt perspektiv har prioriterat boken utan att ta 

hänsyn till den medievärld som eleverna lever i. Nordberg (2017) drar slutsatsen att 

undervisningen måste utmana elever som betraktar sig själva som ”icke-läsare” och att 

litteraturdidaktiken har en viktig roll eftersom kompetens och attityd hör samman. För att 

varje elev oavsett bakgrund ska kunna stärka och utveckla sin litterära identitet måste eleverna 

få syn på sitt eget litterära läsande, sitt tolkande och meningsskapande, anser Nordberg.  

4.1.2. Inlevelse och kritisk distans centrala för litterär kompetens  

Nussbaum (1997) betonar vikten av läsarens inlevelse i den litterära texten, dvs. att bli berörd, 

för att på så sätt uppleva andras perspektiv och synsätt än de egna. Men hon inskärper också 

det nödvändiga i att läsaren tar distans och intar ett kritiskt perspektiv till texten för att 

utveckla sin förståelse. Dessa komponenter är centrala i Nordbergs (2017) modell för litterär 

kompetens.   

Pettersson (2015) anser att det är oerhört viktigt att lärare har insikt i olika typer av 

läskompetens och den litterära läskompetensen är en förutsättning av två anledningar; dels för 

att användas för självreflektion eller omvärldsorientering, dels för läslusten. ”En läsare som 
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saknar grundläggande tolkningskompetens upplever litterära texter som förbryllande och 

läsningen som frustrerande.” (s. 264).  

Wennerström Wohrne (2015) är inne på samma spår och menar att fiktionsläsning många 

gånger inte fungerar som stöd för personlighetsutveckling eller omvärldsorientering för unga 

vuxna i praktiken. I synnerhet är det manliga elever på yrkesprogram som visar en negativ 

attityd till fiktionsläsning, vilket står i vägen för en läsupplevelse. Hon menar att svenska 

gymnasieelever över lag visar en lägre performanskompetens, vilket innebär att de har svårt 

att läsa mellan raderna eller föra ett resonemang om texten. Nilsson (2015) däremot visar i sin 

studie att det finns ett positivt intresse för fiktionslitteratur, vilket innebär att lärarna i 

undervisningen har möjlighet att utveckla elevernas narrativa fantasi, som kan leda till 

personlighetsutveckling och omvärldsorientering. 

En studie i Malaysia styrker Nilssons (2015) resonemang. Malaysia är ett multikulturellt land 

med tre stora etniska grupper, men trots att utbildning anses vara en nyckelfaktor för 

samarbete visar forskning att det saknas mellankulturell förståelse bland dessa tre etniska 

grupper. Några forskare ville prova litteraturens möjligheter att förändra det. 

Literature in the English syllabus encourages the students to develop and enhance their ability to 

enjoy reading literacy works, explore the contribution of literature to human concerns and 

human relationships, appreciate values which would enhance understanding of themselves and 

their relationships  with others and lastly, understand and respond to literary texts in different 

forms and different periods and cultures (Abdullah, Jaganathan, Karupiah, Marsani, & Singh, 

2017, s. 28). 

Av den anledningen gjorde Abdullah et al. (2017) en interventionsstudie med 292 elever från 

13 skolor där de ville utforska om högstadieelever via läsning av och samtal om litterära 

texter kunde öka förståelsen för varandra, vilket visade sig vara framgångsrikt. 

In summary, the proposed Intercultural Reading Program (IRP) should be considered as long 

term platform for educational success in improving intercultural relations among secondary 

school student. (Abdullah, Jaganathan, Karupiah, Marsani, & Singh, 2017, s. 35).  

Samma tendens framkommer i Hakemulders (2000) studier att läsa litteratur tillsammans med 

elever har positiv effekt på empati, moral och dessutom förbättrar det elevernas kritiska 

tänkande. ”It is commonly accepted that reading literary texts may generate emotions” 

(Hakemulder, 2000, s. 16).  
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När det gäller elevernas läskompetens ser Nordberg (2017) att färre elever i 2012-gruppen har 

en balans mellan stark inlevelse och en kritisk distans till texten jämfört med eleverna i 2000-

gruppen. Dessutom har eleverna i den förstnämnda gruppen svårare att relatera till tema och 

situationer från fiktionsvärlden till den egna världen. De saknar förmågan att distansera sig till 

texten enligt Torell och Langers teorier. Skönlitteratur är för dessa elever avkoppling och 

underhållning, vilket innebär att de humanistiska och personlighetsutvecklande aspekterna 

blir mindre representerade.  

Pettersson (2008) menar att en balans mellan identifikation och distans till fiktionstexter ger 

en kompetent och utvecklande läsning av skönlitteratur. När läsaren fäster sig vid något i den 

litterära texten och sedan sätter det i samband med något i verkligheten och reflekterar över 

sambanden är det ett utvecklande analogitänkande. Han refererar till Nussbaum som betonar 

skönlitteraturens demokratiska och humanistiska potential, och understryker vikten av balans 

mellan kritisk och empatisk läsning.  

4.1.3. Medmänsklighet och demokratisk grundsyn 

I Årheims (2009) studie ”Perspektiv på värdet av skönlitterära läserfarenheter” utgår hon från 

Nussbaums tankar om att läsare via skönlitteraturen utvecklar sin narrativa fantasi, vilket 

innebär en kritisk granskning av de egna föreställningsvärldarna i både det lilla egna livet och 

i världen i stort. Detta kan skapa större omvärldsförståelse och bidra till att läsare utvecklas 

till världsmedborgare med förståelse för andra människors perspektiv i en demokratisk 

riktning. Årheim ville undersöka om skönlitteratur har en unik potential för personlig 

utveckling. Slutsatsen blev att läsning av skönlitteratur inte är någon garanti för att utveckla 

världsmedborgare, enligt Nussbaums tankar, men det finns en potential för detta. Av den 

anledningen är uppgiftskulturen kring läsningen extra viktig för att uppnå 

personlighetsutveckling och demokratiska perspektiv.   

I undersökningen ”Att lära sig något av det som inte är sant” menar Pettersson (2015a) att de 

unga vuxna, 17–18-åringar på yrkesprogram och som svarat på enkäten, har en grundläggande 

förståelse för fiktion. De beskriver dessutom att fiktionen är en källa till kunskap, förståelse 

eller ökad psykologisk färdighet. Detta kan verka motsägelsefullt eftersom eleverna anger att 

de först och främst önskar att läsa fiktion för att bli roade och underhållna eller för vila och 

avkoppling. Först på femte plats rankar de det medmänskliga motivet För att bli berörd och 

långt efter det För att lära känna världen bättre och För att förstå mig själv bättre. 
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4.1.4. Läslust  

Petterssons (2015) didaktiska slutsatser blir att det lönar sig för lärare att börja läsprojekt med 

att texten erbjuder underhållning och avkoppling för att sedan glida över i iakttagelser som 

främjar omvärldsorientering och självreflektion. För det andra bör lärare göra eleverna 

medvetna om att de kan mer om fiktionsläsning än de är medvetna om. För det tredje måste 

lärare övervinna elevernas känsla av främlingskap och egen oförmåga inför litteratur.   

Den starka läsupplevelsen är den bästa utgångspunkten för en utvecklande 

litteraturundervisning, slår Nordberg (2017) fast och han beskriver hur elevers attityd till 

läsningen har utvecklats positivt när de känt att läsningen varit tankeväckande, engagerande 

och rolig. Tengberg (2011) beskriver utmaningarna för lärarna att kunna hålla textsamtal som 

ger det utbyte som önskas och därför menar han att lärare behöver betydligt mer kunskap om 

hur man genomför textsamtal och att de ges möjligheter att organisera dem på ett optimalt 

sätt.  Gemensamma litteratursamtal och andra former av kreativa bearbetningar förstärker 

läslusten, menar Nordberg, vilket Tengberg också lyfter.  
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5. Metod 
I metodavsnittet beskrivs vald forskningsdesign med mixade metoder, kvantitativ och 

kvalitativ, i en enkätundersökning med både slutna och öppna frågor utifrån syfte och 

frågeställningar. Därefter presenteras urvalskriterier med beskrivning av de deltagande 

elevgrupperna samt en beskrivning av enkätens genomförande och på vilket sätt hänsyn har 

tagits till Vetenskapsrådets forskningsetiska rekommendationer. Dessutom redogörs för 

databearbetning och analys. Avslutningsvis redogörs för undersökningens validitet och 

reliabilitet.  

5.1. Forskningsdesign 

Forskningsproblemet ska avgöra val av metod slår Stukát (2011) fast och Åsberg (2001) 

menar att man kan använda olika metoder för att samla in data för att belysa ett fenomen och 

på så sätt uppnå kunskapssyftet. Han nämner att via t.ex. en enkät kan data samlas in i form av 

både ord och siffror. En kombination av metoder kan ge olika typer av information om ett 

fenomen, förklarar Stukát. Eftersom kvantitativa data om läsvanor och attityd samt kvalitativa 

data om litterär kompetens och medmänsklighet via litteraturen är komplexa fenomen behöver 

de belysas från olika håll, menar jag. I denna undersökning är därför de kvantitativa slutna 

strukturerade frågorna tänkta att ge en bakgrund och vara ett komplement till analysen av de 

kvalitativa öppna frågorna inom det receptionsteoretiska ramverket ur ett elevperspektiv. 

I undersökningen har valet gjorts att använda en kombination av slutna och öppna enkätfrågor 

via Google Forms som metod för insamling av relevant data för att kunna besvara 

forskningsfrågorna. Se Enkät, bilaga 1. Det finns för- och nackdelar med slutna och öppna 

frågor, enligt Bryman (2013), men Stukát (2011) menar att det är syftet och frågeställningarna 

som avgör vilka frågor som är lämpliga för att besvara vissa frågeställningar. Ibland behövs 

kunskap om informanternas bakgrund, som kan påverka svaren i undersökningen, förklarar 

han vidare. Stukát understryker vikten av att kritiskt granska enkäten innan den delas ut för att 

besvaras. I denna studie genomfördes en pilotundersökning i en ekonomiklass som läser 

svenska 3 och som arbetat med ett annat läsprojekt. De ställde sig mycket positiva till att 

hjälpa till med att utvärdera min enkät. De öppna frågorna, som är enkätens huvudfrågor om 

att bli berörd av det lästa och kunna knyta det till sin egen omvärld, fungerade bra enligt 

eleverna, medan de slutna frågorna om läsvanor måste justeras för att bättre passa 

frågeställningarna. Min tanke att genomföra en enkät innan eleverna började läsprojektet och 

en efter genomfört läsprojekt, för att se om interventionen med läsprojektet hade förändrat 
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deras attityd till läsning, visade sig bli svår att genomföra pga. tidspress. Av den anledningen 

valde jag att göra endast en enkät efter läsprojektet.  

I den bearbetade enkäten ger de slutna frågorna svar om bakgrundsvariabler som kön, 

program, läsvanor, läsattityd, läst bok, arbetssätt och grundläggande demokratiska 

värderingar. Svarsalternativen till attitydfråga 13 är utformade efter en likertskala (Stukát, 

2011). Till de öppna frågorna får respondenterna formulera egna svar på hur de blivit berörda 

av skönlitteraturen och hur de kan koppla det till sin omvärld, samt om skönlitteratur kan lära 

läsaren något om medmänsklighet. Dessutom fick eleverna ge egna förslag på hur 

undervisningen kan ge mer läslust. Frågeformuleringen för de öppna frågorna 6, 7 och 8 

skapades utifrån schemateori, text-till-själv-, text-till-text- samt text-till-världen-koppling 

(Keene & Zimmermann, 2006). Denna frågemodell ger respondenterna en tankemodell för att 

utveckla frisvaren.  

Enkät valdes som datainsamlingsmetod eftersom det ger en möjlighet att nå fler elever från 

både yrkes- och studieförberedande program, vilket ger en bredare representation. Stukát 

(2011) föreslår enkät när man önskar nå en större grupp, vilket gör det något lättare att 

generalisera och det i sin tur ger större kraft till resultatet jämfört med några få intervjuer.  

5.2 Urval  

Urvalet av elever som deltagit i undersökningen är ett bekvämlighetsurval och ett målstyrt 

urval (Bryman, 2013), eftersom de elever som deltagit i undersökningen också har deltagit i 

läsprojektet Berättelser som förändrar på en skola där jag kände några svensklärare och på så 

sätt kunde få kontakt med skolan. Urvalet är dessutom icke-slumpmässigt strategiskt (Trost, 

2012), då variablerna kön, yrkes- och studieförberedande program har balanserats. En svaghet 

i svarsunderlaget är att elevantalet är dubbelt så stort på studieförberedande program jämfört 

med yrkesprogrammen, vilket beror på att det inte fanns fler elever på yrkesprogram som 

hade arbetat med läsprojekt på denna skola. Antalet flickor på yrkesprogram är endast en 

tredjedel jämfört med dem på studieförberedande program, vilket gör att balansen mellan 

program och kön visade sig svår att erhålla.  
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Program Flickor Pojkar 

Ekonomiprogrammet 
 

11 14 

El- och 
Energiprogrammet 

  0 12 

Restaurang- och 
Livsmedelsprogrammet 

  8  3 

Naturvetenskapliga 
programmet 

10  9 

Svenska som 
andraspråk, elever från 
Naturvetenskapliga och 
samhällsvetenskapliga 
programmen 

  5  5 

Summa antal 34 43 

Tabell 1. Redovisning av respondenternas gymnasieprogram, antal och könsfördelning. 

I undersökningen har 77 gymnasieelever, varav 26 flickor och 28 pojkar på 

studieförberedande program samt 8 flickor och 15 pojkar på yrkesprogram deltagit. På 

studieförberedande program finns elever från de Naturvetenskapliga-, Ekonomiska- och 

Samhällsvetenskapliga programmen representerade. Tio elever som läser svenska som 

andraspråk, SVA, ingår i dessa program. På yrkesprogrammen finns elever från Restaurang- 

och livsmedels- samt från El- och energiprogrammen representerade.  

Under 2017 deltog denna skola i läsprojektet Berättelser som förändrar, vilket innebar 

inspirationsföreläsningar för skolans fyra projektledare, bidrag till klassuppsättningar av 

böcker, samarbete med skolbiblioteket och samplanering för de lärare som önskade delta i 

läsprojektet. Svensklärarna för de studieförberedande klasserna valde att arbeta med böcker 

rekommenderade i projektet, medan svensklärarna för de yrkesförberedande klasserna valde 

andra böcker av två skäl, dels att projektböckerna var utlånade och dels att de sedan tidigare 

hade planerat att göra läsprojekt med dessa andra böcker. Dock har samtliga lärare tagit del av 

projektets intentioner inför sina läsprojekt.  

Av de femtiofyra elever på studieförberedande program som svarat på enkäten har tio läst När 

hundarna kommer, sexton läst Boktjuven och tjugoåtta läst Förr eller senare exploderar jag. 

På yrkesprogrammen har tolv elever läst På västfronten intet nytt, elva elever Stjärnlösa 

nätter och en elev Förr eller senare exploderar jag. Den lästa boken avgör vilka teman som 

blir aktuella för eleverna att reflektera kring i de öppna kvalitativa frågorna. Det visar sig 

dock att ett antal teman som eleverna refererar till återfinns i flera av böckerna. Böckerna På 
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västfronten intet nytt och Stjärnlösa nätter ingick inte i läsprojektet Berättelser som 

förändrar. 

5.3.  Genomförande 

Studien genomfördes på en kommunal gymnasieskola i södra Sverige. Skolan har elva hundra 

elever och erbjuder ett tiotal gymnasieprogram, varav knappt hälften är studieförberedande 

och resterande yrkesprogram. Jag tog kontakt med svensklärare på en skola som deltog i 

läsprojektet Berättelser som förändrar och fem svensklärare svarade att deras klasser 

accepterade att delta i min undersökning.  

Svensklärarna meddelade mig när de slutfört läsprojektet och bjöd in mig till klasserna för att 

genomföra enkäten. Höstterminen 2017 genomfördes enkäter i tre klasser på 

studieförberedande program och vårterminen 2018 i två klasser på yrkesförberedande 

program. Samtliga elever läser svenska 1. Bland eleverna på de studieförberedande 

programmen återfinns elever som läser svenska som andraspråk.  

I de fem klasserna presenterade jag mig och min studie samt berättade om Vetenskapsrådets 

forskningsetiska regler för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, som har till syfte att 

ge normer för förhållandet mellan forskare och undersökningsdeltagare. Det grundläggande 

individskyddskravet preciseras i fyra huvudpunkter: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. För att uppfylla samtliga av Vetenskapsrådets 

(2017) forskningsetiska regler informerade jag om min studie, nyttan av den och av deras 

uttömmande och ärliga svar samt att deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta sin 

medverkan när de så önskade utan negativa konsekvenser, vilket gör att informationskravet 

och samtyckeskravet uppfylls. Dessutom fick de veta att deras svar var anonyma i Google 

Forms, dvs. inga namn kan spåras, och att endast jag som undersökare får se svaren. 

Materialet kommer inte att användas i något annat sammanhang och kommer att förstöras 

efter användningen i undersökningen, vilket gör att konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet uppfylls.  

Det blev ett litet externt bortfall på grund av elever som inte var närvarande på lektionen, men 

mycket högt svarsdeltagande för de närvarande. Det senare kan bero på att jag personligen 

gick till varje klass, presenterade mig, mitt forskningsprojekt och de forskningsetiska reglerna 

för frivilligt deltagande och löfte om anonymitet. Stukát (2011) betonar att det är en klar 

fördel om man närvarar personligen och presenterar sin enkät för att motivera sina 

respondenter.  



26 
 

Eleverna på denna gymnasieskola har egen dator och därför var det lätt för dem att fylla i 

enkäten via Google Forms. Som tack för sin medverkan fick de varsin frukt, vilken de 

uppskattade oväntat mycket. Eleverna visade över lag en positiv inställning till att svara på 

enkäten. 

5.4. Databearbetning och analys 

All data har kopierats in från Google Forms till Excel för bearbetning och analys. Resultaten 

redovisas med yrkes- respektive studieförberedande program samt i pojkar respektive flickor. 

Genusaspekten redogörs för även i PISA- undersökningen och visar sig vara relevant i andra 

internationella läsundersökningar. Flera undersökningar redovisade under rubriken 

Litteraturdidaktisk forskning i denna studie belyser skillnader på elevresultat mellan yrkes- 

och studieförberedande program. Genus- och studieprogramaspekterna visar på intressanta 

likheter och skillnader samt att det i detta material finns information som är viktig att 

analysera för att sedan diskutera den didaktiska frågan vem ska läsa skönlitteratur och hur ska 

hen få de bästa förutsättningarna för undervisning.  

5.4.1. Kvantitativ analys 

Kvantitativa data för läsvanor har bearbetats i Excel och har först sammanställts i diagram 

som sedan beskrivs i text utifrån sammanförda teman; tidningsläsande, faktaläsning, sociala 

medier samt serier och textremsa. Därefter har elevernas attityder till skönlitterär läsning 

sammanställts i ett diagram som jämförs med diagrammet över den tid som eleverna uppger 

att de lägger på att läsa skönlitteratur en vanlig dag. Elevernas svar på fråga tolv om vad de 

anser om människors lika värde jämförs och svaren på fråga elva om vad de tror om 

skönlitteraturens inverkan på vår medmänsklighet har sammanställts i varsitt diagram och 

jämförs. Till sist har ett diagram sammanställts över elevernas uppskattning av hur deras 

läslust har påverkats av det aktuella läsprojektet.  

5.4.2. Kvalitativ analys 

Från enkätens öppna textfrågor 6, 7, 8, 10, 14 och 15 har materialets kvalitativa data först 

sorterats och sammanställts efter bok, kön och yrkes- respektive studieförberedande program i 

Excel och därefter kopierats på papper. Indelning efter bok gjorde materialet mer hanterbart 

men har inte haft någon direkt relevans i analysen. Varje elevs svar har numrerats, sedan 

färglagts så varje bok har sin egen färg och svaren klippts isär för att kunna sorteras och 

kategoriserats efter olika kodord. Därefter har kategorierna delats in i teman och underteman, 

vilket innebär en induktiv ansats i dessa frågor. Bryman (2013) menar att en induktiv strategi 
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kan vara att man utgår från empiriska generaliseringar. Dessa har sedan sammanställts i en 

resultatdel. 

Fyra av undersökningens öppna frågor, 6, 7, 8 och 10, som handlar om hur eleverna beskriver 

att de blivit berörda av sin bok, vad den scenen, handlingen eller känslan betyder för 

handlingen i boken, hur de kopplar det till sin omvärld samt vad läsprojektet lärt dem om 

medmänsklighet, har bearbetats enligt tematisk analys. Clarke och Braun (2006) beskriver 

metoden i sex faser, där man bekantar sig med materialet, kodar och identifierar teman som 

namnges samt analyserar och finner mönster i kvalitativt datamaterial. De anser att ett tema 

ska fånga något viktigt i materialet i förhållande till forskningsfrågan. Fördelen med tematisk 

analys är dess flexibilitet för att passa forskningsfrågorna och det insamlade datamaterialet, 

menar Clarke och Braun.  

Nordbergs (2017) utarbetade modell, se figur 2, utgår från de teorier om textreception och 

textförståelse som presenteras i teoridelen, vilka är Nussbaums (1997) tankar om narrativ 

fantasi och personlig utveckling, Rosenblatts (2006) teorier om läsningens både emotionella 

och kognitiva dimensioner, Langers (2005) teorier om föreställningsvärldar och Torells 

(2002) modell för litterär kompetens, vilka ger tydliga modeller och metakognition kring 

textreception. Dessutom används teorier om läsningens grundläggande beståndsdelar som 

avkodning, förståelse och motivation i denna studies analys, eftersom grundläggande 

läskompetens krävs för att kunna uppleva inlevelse i den text man läser på egen hand.  

Bryman (2013) menar att man ska ta reda på om det finns generella teoretiska idéer som rör 

koder och data. Utifrån dessa kan man göra kopplingar mellan begrepp och kategorier samt 

utröna hur de är relaterade till existerande litteratur. Mot den bakgrunden görs en teoristyrd 

tematisk analys där Nordbergs modell nedan i fyra steg får utgöra fyra kategorier. Under varje 

kategori återfinns teman med utgångspunkt i frågeställningarna och differentierade kategorier 

utifrån olika presenterade receptionsteorier.  
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Kategori; 

A. Läsa och förstå; respondenternas beskrivningar av det de blev berörda av utgör 

grunden för analysen av elevernas grundförståelse. Distinktionen mellan empatisk och 

kritisk läsning beskrivs.  

B. Känna inlevelse; teman respondenterna beskriver att de blivit berörda av; litterär 

gestaltning, känsla, karaktärsdrag och förhållningssätt samt djupare förståelse via 

kritisk läsning.  

C. Metaperspektiv; några receptionsteoretiska begrepp utgör underkategorier som 

efferent och estetisk läsning, performanskompetens, att stiga ut ur fiktionstexten och 

reflektera samt stiga ut ur fiktionstexten och objektifiera. 

D. Personlighetsutveckling; teman under vilka respondenterna beskriver vad de lärt sig 

om medmänsklighet i läsprojektet; självinsikt, andra perspektiv, etisk förståelse, 

historisk förståelse och demokratiska grundvärderingar.  

Analyserna i kategorierna A och B bygger på Nordbergs (2017) begrepp grundförståelse, 

vilket innebär att läsaren har läst texten, förstått den och känt inlevelse. Dessa benämner han 

läsa och förstå samt känna inlevelse. Dessutom analyseras respondenternas olika 

perspektivtagande i svaren, dvs. hur de balanserar den empatiska läsningen med ett kritiskt 

perspektiv. 

Analysen i kategori A utgår från respondenternas beskrivningar av en scen, händelse eller 

känsla de blivit berörda av. Här används de grundläggande läsfärdigheterna i analysen.  

I kategori B fördjupas analysen av respondenternas inlevelse, dvs. deras beskrivningar av vad 

de blev berörda av i sin bok, vilket ger uttryck för deras narrativa fantasi. Svaren har kodats 

induktivt i olika teman utifrån respondenternas beskrivningar av vad de berördes av. I 

analysen har några teman identifierats och benämns; litterär gestaltning, känsla, 

karaktärsdrag och förhållningssätt. 

Analyserna i kategorierna C och D bygger på Nordbergs (2017) begrepp djupare litterär 

förståelse, vilket innebär att läsaren tar ytterligare ett steg från inlevelse till mer 

allmänmänskliga reflektioner och kopplingar till andra berättelser, böcker och filmer.  

I kategori C används några receptionsteoretiska begrepp som efferent och estetisk läsning, 

performanskompetens, att stiga ut ur fiktionstexten och reflektera samt stiga ut ur 

fiktionstexten och objektifiera. Den teoristyrda tematiska analysen utgår från respondenternas 
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svar via metaperspektiv med ovanstående receptionsteoretiska begrepp som användbara 

redskap för att kunna beskriva respondenternas litterära kompetens.  

I kategori D analyseras hur respondenterna har beskrivit sin personlighetsutveckling utifrån 

sin litterära läsning, dvs. i denna studie vad de lärt sig om medmänsklighet utifrån 

skönlitteraturen de läst i läsprojektet. Även här har teman utkristalliserats induktivt utifrån 

respondenternas perspektiv; självinsikt, andra perspektiv, etisk förståelse, historisk förståelse 

och demokratiska grundvärderingar.  

Respondenternas svar redovisas okorrigerade för att ge en äkta bild av deras förmåga och 

presenteras enligt följande; pojke på studieförberedande program [pojke S], flicka på 

studieförberedande program [flicka S], pojke på yrkesprogram [pojke Y] samt flicka på 

yrkesprogram [flicka Y].  

Fråga 14 har analyserats utifrån didaktikforskning och frågorna 7 och 15 gav extra 

information och lyckönskningar. Elevernas svar på de slutna enkätfrågorna ger bakgrund och 

kompletteringar till analys och resultat av de öppna frågorna. Se Enkät, bilaga 1. 

5.5. Validitet och reliabilitet 

Valet att göra en enkät gjordes för att nå en större grupp, ungefär etthundra, elever från både 

yrkes- och studieförberedande program med ungefär lika många elever från respektive 

program och ungefär lika många pojkar och flickor. En svaghet i min undersökning är att 

underlaget av elevantalet är hälften så stort i gruppen från yrkesprogrammen och antalet 

flickor i den gruppen är endast en tredjedel jämfört med den studieförberedande gruppen. 

Detta medför att jämförelsen mellan de olika studieinriktningarna är svåra att göra rättvist. 

För att lyckas göra en generalisering av svaren skulle hela undersökningsgruppen varit bättre 

balanserad och betydligt större. Stukát (2011) menar att metodkombination ger olika typer av 

information om ett fenomen, som kan belysas ur olika synvinklar. Att ställa både slutna och 

öppna frågor i enkäten ger både kvantitativa och kvalitativa perspektiv på läsvanor, attityd 

och läskompetens. Med reliabilitet menas hur tillförlitligt mätinstrumentet är och kan även 

användas i kvalitativa undersökningar med tolkningar menar Stukát (2011) och om andra 

forskare skulle upprepa samma undersökningsmetod och komma fram till samma resultat, då 

är reliabiliteten god. Trots denna undersöknings begränsade underlag överensstämmer 

resultatet med flera andra liknande undersökningar bland gymnasieelever. 

Validitet innebär att man mäter det som avses att mäta (Stukát, 2011). Det som avses att 

undersökas i de slutna frågorna i denna studie är elevernas läsvanor, läsintresse, demokratiska 
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grundvärderingar och om de tror att skönlitteratur påverkar deras medmänsklighet. Även om 

det går att översätta respondenternas svar i siffror måste det finnas en medvetenhet om att de 

ger uppskattningar av tid och värderingar, men resultaten kan ändå ge en uppfattning om hur 

eleverna gör och tänker, eftersom denna undersöknings resultat överensstämmer till stora 

delar med andra nyligen gjorda undersökningar (Nordberg, 2017; Pettersson et al., 2015; SOU 

2012:65). En annan styrka är att de slutna frågorna ger en bakgrundsbild av elevernas 

läsvanor och attityder som kompletterar de öppna frågorna.  

När det gäller analysen av respondenternas litterära kompetens används Nordbergs (2017) 

modell utifrån receptionsteorierna som utgör en utgångspunkt för att föra en diskussion om 

gymnasieelevers läskompetens och som öppnar upp för både fler perspektiv på läskompetens 

och erbjuda ett metaperspektiv om detsamma. Denna undersökning är för liten för att kunna 

ge en generaliserbarhet, men kan ändå användas som utgångspunkt för en fortsatt idé om och 

analys av litterär kompetens.  

Det externa bortfallet var litet, eftersom få elever var frånvarande när jag genomförde 

enkäterna. Det interna bortfallet var störst bland pojkar på yrkesprogrammen på de öppna 

frågorna, då vissa valt att inte svara eller svara att de inte visste. I övrigt var det interna 

bortfallet litet och gensvaret uppfattades som positivt med en vilja att hjälpa till att svara på 

enkäten. På den öppna frågan om att de skulle beskriva en scen, händelse eller känsla de blev 

berörda av har de allra flesta svarat, vilket gör det interna bortfallet mycket litet på den frågan. 

Däremot blir det interna bortfallet större på frågorna som efterfrågar beskrivning av vad den 

valda scenen, händelsen eller känslan betyder för boken som helhet och en koppling till 

omvärlden. Att svarsbortfallet blir större på dessa frågor kan betyda att dessa elever inte har 

något svar, dvs. saknar mer utvecklad litterär kompetens, eller att de inte orkar skriva ett långt 

inlägg. Med en muntlig komplettering hade det förmodligen gått att få ytterligare svar på 

dessa frågor och därmed bekräftelse på mer utvecklad litterär kompetens. 

Reliabilitet betyder mätnoggrannhet och tillförlitlighet, vilket är ett mått på kvaliteten på 

själva mätinstrumentet (Stukát, 2011). En felkälla är att en fråga föll bort på två 

studieförberedande program. För att säkerställa frågornas relevans för studiens 

frågeställningar genomfördes en pilotundersökning och därefter justerades några slutna 

frågor, medan de öppna frågorna fick godkänt i pilotundersökningen. 
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6. Resultat 
I resultatet redovisas först kvantitativa data för respondenternas läsvanor och attityder till att 

läsa skönlitteratur, samt deras syn på skönlitteraturens inverkan på medmänsklighet och deras 

demokratiska grundvärderingar. Dessutom anges hur de anser att läsprojektet har påverkat 

deras läslust. Därefter redovisas kvalitativa data i den tematiska analysen av respondenternas 

litterära kompetens via deras beskrivningar av det de blev berörda av i skönlitteraturen de 

läste i läsprojektet utifrån Nordbergs (2017) modell. Avslutningsvis sammanfattas och 

illustreras både kvalitativa och kvantitativa data i diagram som åskådliggör analysen av 

respondenternas litterära kompetens samt i vilken utsträckning eleverna visar grundförståelse 

respektive djupare litterär förståelse.   

6.1. Läsvanor och attityder 

I resultatavsnittet nedan redovisas kvantitativa data för gymnasieelevernas svar på hur mycket 

tid de lägger på tidningsläsande, faktaläsning, sociala medier, serier och textremsan på 

översatta filmer en vanlig vardag. De har sju tidsalternativ att välja på från ingen tid till fyra 

timmar och mer. Dessutom beskrivs elevernas attityder till skönlitterär läsning och den tid de 

anger att de lägger på att läsa skönlitteratur. Därutöver redogörs för deras syn på 

skönlitteraturens inverkan på medmänsklighet samt deras grundläggande demokratiska 

värderingar. Till sist redovisas läsprojektets påverkan på deras läslust.   

6.1.1. Läsvanor 

Tidningsläsande 

En klar majoritet av eleverna på studieförberedande program läser varken dagstidningar eller 

kvällstidningar i pappersformat, men en minoritet lägger fem till tio minuter en vanlig vardag 

på att läsa tidningar på Internet. Det är stora likheter mellan pojkars och flickors läsvanor 

oberoende av program när det gäller tidningsläsande. Detta resultat överensstämmer väl med 

nyligen gjorda avhandlingar och rapporter (Nordberg, 2017; Statens medieråd, 2017).   

Faktaläsning 

Vad gäller faktaläsning anger en klar majoritet av eleverna på både yrkes- och 

studieförberedande program att de inte läser faktatidskrifter. På yrkesprogram läser inga 

flickor och få pojkar faktaböcker, medan på studieförberedande program läser både pojkar 

och flickor mer faktaböcker. Faktasidor på Internet är det ett fåtal som inte läser, medan en 

majoritet av både pojkar och flickor på studieförberedande program läser faktasidor jämnt 

fördelat från fem minuter till några timmar en vanlig vardag. En majoritet av flickorna på 

yrkesprogram läser inte faktasidor på Internet, medan en majoritet av pojkarna på dessa 
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program läser faktasidor på Internet fem till trettio minuter en vanlig vardag. 

Anmärkningsvärt är att ingen av flickorna på yrkesprogrammen anger att de läser läroböcker, 

medan tre fjärdedelar av pojkarna på yrkesprogram läser läroböcker fem till trettio minuter en 

vanlig vardag. På studieförberedande program är det en majoritet av flickorna som läser 

läroböcker femton minuter till två timmar, medan pojkarna har större spridning från några få 

som inte läser alls till en majoritet som läser läroböcker fördelat från femton minuter till fyra 

timmar en vanlig vardag.  

Sammanfattning av elevernas läsning av tidningar och fakta i pappersform eller digitalt visar 

att dags- och kvällstidningar i pappersform läser väldigt få elever. En liten minoritet läser 

tidningar fem till tio minuter en vanlig vardag och till största delen på Internet. 

Faktatidskrifter läser eleverna i väldigt liten utsträckning oberoende av program, men det 

finns några som läser faktatidskrifter upp till två timmar en vanlig dag. Elever på 

studieförberedande program läser faktaböcker, faktasidor på Internet och läroböcker jämnt 

fördelat från fem minuter till fyra timmar och mer, medan flickor på yrkesprogram uppger att 

de inte läser varken faktaböcker eller läroböcker alls. En majoritet av pojkarna på 

yrkesprogram läser faktasidor på Internet och läroböcker upp till en timme en vanlig vardag. 

Litteraturutredningen (2012:65) slår fast att korrelationen mellan läsförmåga och att 

regelbundet läsa fack- och skönlitteratur är stor. Denna studie visar på intressanta skillnader 

mellan olika elevgruppers läsvanor.  

Sociala medier 

En majoritet av pojkarna på både studieförberedande- och yrkesprogram och en knapp 

majoritet bland flickorna på studieförberedande program och en minoritet av flickorna på 

yrkesprogram anger att de inte läser bloggar. Flickor läser bloggar i större utsträckning än 

pojkar.  

Pojkar på studieförberedande program skiljer sig markant från yrkesprogrammens pojkars 

användning av sociala medier, som Facebook, Snapchat, Instagram och Twitter, genom att en 

majoritet uppger att de inte använder sociala medier alls, medan pojkarna på yrkesprogram 

uppger att de använder sociala medier från femton minuter till fyra timmar och mer en vanlig 

vardag. Flickorna på både studieförberedande- och yrkesprogrammen visar på två 

ytterligheter, dvs. några få uppger att de inte använder sociala medier alls, medan övriga 

uppger att de använder sociala medier från fyrtio minuter till fyra timmar och mer en vanlig 

vardag.  
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När det gäller diskussionsforum på Internet uppger en majoritet av flickor på 

studieförberedande program att de inte lägger någon tid på detta, samt en minoritet av pojkar 

på studieförberedande program och både pojkar och flickor på yrkesprogram uppger att de 

inte heller lägger tid på detta. Övriga elever fördelar tiden jämnt från fem minuter till fyra 

timmar och mer på diskussionsforum, varav mest flickor och pojkar på yrkesprogram lägger 

tid på detta.  

En majoritet av flickor på både studieförberedande- och yrkesprogram uppger att de inte 

lägger någon tid på TV- och dataspelsidor, men de flickor som uppger att de lägger tid på TV- 

och dataspelsidor fördelar det jämnt från fem minuter till fyra timmar och mer en vanlig 

vardag. Pojkar på yrkesprogram lägger dock mer tid på TV- och dataspelsidor än pojkar på 

studieförberedande program.  

Serier och textremsan 

Serier och textremsan har det gemensamt att de inte är fristående texter utan kopplas till bild i 

någon form. För att hinna läsa textremsan krävs automatiserad avkodning. Vid serieläsning 

tränas i synnerhet förmågan att förstå inferenser och dubbeltydigheter. Serier är det väldigt få 

som läser av både pojkar och flickor, på både studieförberedande- och yrkesprogram. Dock är 

det intressant att notera att några flickor på studieförberedande program läser serier och några 

pojkar på yrkesprogram. Att läsa textremsan är jämnt fördelat från ingen tid till fyra timmar 

och mer, dock uppger pojkarna att de läser textremsan i mindre utsträckning än flickor.  

Sammanfattning av sociala medier, serier och textremsa pekar på att det är tämligen 

könsuppdelat hur respondenterna fördelar sin tid på TV- och dataspelsidor respektive bloggar, 

då det visar sig att TV- och dataspelsidor domineras av pojkar och bloggar av flickor. Dock 

finns det några som bryter mönstret på båda sidorna. Diskussionsforum på Internet är mer 

könsneutralt, men pojkar lägger mer tid på detta än flickor. Tidsåtgången för sociala medier 

överensstämmer mer mellan pojkar på yrkesprogram och flickor på studieförberedande 

program, medan pojkar på studieförberedande program använder sociala medier i liten 

utsträckning till skillnad från de flesta flickorna på yrkesprogram som lägger en till fyra 

timmar och mer på sociala medier en vanlig dag. Få elever läser serier, och färre än hälften 

läser inte textremsan på översatta filmer, medan en majoritet av både pojkar och flickor läser 

textremsa från fem minuter till fyra timmar och mer.  

Dessa resultat överensstämmer väl med Nilssons (2015) undersökning, som visar att unga 

vuxna prioriterar digital läsning och ägnar nio gånger mer tid åt digitala medier än åt 



34 
 

litteraturläsning, samt resultaten i Litteraturutredningen (SOU 2012:65) och Statens medieråd 

(2017) som understryker samma tendens vad gäller digital medieanvändning. Men det denna 

studie visar är att det finns stora skillnader inom gruppen gymnasieungdomar hur de 

disponerar sin tid och vad de läser inom digitala medier. Dessutom visar undersökningen att 

en majoritet av gymnasieeleverna, till största delen flickor, tränar avkodning regelbundet varje 

dag när de läser olika texter och dessutom textremsan från fem minuter upp till fyra timmar 

per dag. 

6.1.2. Elevernas attityder till och den tid de lägger på att läsa skönlitteratur.  

De undersökta gymnasielevernas attityder till att läsa skönlitteratur skiljer sig beroende på 

både kön och program. På studieförberedande program uppger en majoritet av flickorna att de 

har en positiv attityd till att läsa skönlitteratur, medan majoriteten av pojkarna på samma 

program har en mer negativ attityd till detsamma. På yrkesprogrammen är flickorna både 

negativa och positiva till att läsa skönlitteratur, men de flesta samlas kring medel. Pojkarna på 

samma programinriktning fördelar sig också över hela skalan, men en majoritet har en negativ 

attityd till detsamma. 

Figur 3. Fråga 13. Vad tycker Du om att läsa skönlitteratur, som romaner, noveller och ungdomsböcker?      

Svaren anges i procent från inte alls, 0, till väldigt mycket, 5.  
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Figur 4. Fråga 3. Hur mycket tid lägger Du ungefär på att läsa skönlitteratur, som ungdomsböcker, noveller och 
romaner, en vanlig dag?  

 

Men när det gäller den tid som eleverna faktiskt lägger på att läsa skönlitteratur är skillnaden 

mellan könen betydligt mindre. Noterbart är att de pojkar som är positiva till läsning också 

läser, medan den stora andel flickor som är positiva till läsning inte lägger tid på läsning i 

motsvarande utsträckning.  En minoritet av pojkar och flickor på studieförberedande program 

anger att de inte läser skönlitteratur, medan en majoritet av dessa elever ändå lägger allt från 

fem minuter till två timmar på läsning av skönlitteratur en vanlig vardag. De flesta av dem 

läser femton till trettio minuter en vanlig vardag. På yrkesprogram däremot är det få elever 

som läser skönlitteratur på sin fritid.  

I Nordbergs (2017) undersökning framkommer att gymnasieungdomars intresse för att läsa 

skönlitteratur inte har minskat, utan ökat bland flickor, i jämförelse mellan åren 2000 och 

2012. I Statens medieråds (2017) enkät framkommer däremot att unga vuxna verkar ha en 

konflikt om tiden mellan medieanvändning och läsning. Litteraturutredningen (SOU 2012:65) 

visar att bokläsandet ligger stabilt med ungefär 20 minuter per dag för den vuxna 

befolkningen, trots det ligger svenska pojkars och flickors läslust under genomsnittet i OECD. 

Lietz (2006) ser att de stora könsskillnaderna till pojkarnas nackdel vad gäller läsförståelse är 

ett tämligen nytt problem som visar sig i studier från hela världen. Studierna är inte riktigt 

jämförbara, men de pekar på samma tendenser att en majoritet av flickorna har en positiv 

inställning till att läsa skönlitteratur och att pojkars redovisade litterära kompetens är lägre än 

flickors, vilket också framkommer i denna undersökning. Dock är det stora skillnader mellan 

olika pojkgrupper. Över 70 procent av pojkarna på yrkesprogram läser inte skönlitteratur, 
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medan drygt 60 procent av pojkarna på studieförberedande program läser skönlitteratur 

mellan fem minuter och två timmar en vanlig dag. Det visar hur stora skillnaderna är inom 

gruppen pojkar och att avkodning och den litterära kompetensen tränas och utvecklas så 

mycket mer i den grupp som läser litteratur regelbundet. 

6.1.3. Medmänsklighet och demokratisk grundsyn 

Gymnasieelevernas syn på skönlitteraturens inverkan på medmänsklighet och deras attityd till 

grundläggande demokratiska värderingar?  

Program Flickor Pojkar Skönlitteratur 
påverkar 
medmänsklighet 
anser 

Alla 
människors 
lika värde 

Har intresset 
för att läsa 
ändrats med 
läsprojektet? 

Ekonomiprogrammet 
 

11 14 96%  92% Ökat / Minskat 
40%             12% 

El- och 
Energiprogrammet 

  0 12 92%  58%   8%               8% 

Restaurang- och 
Livsmedelsprogrammet 

  8  3 82% 100% 27%              9% 

Naturvetenskapliga 
programmet 

10  9 95% 100% 21%             16% 

Svenska som 
andraspråk, elever från 
Naturvetenskapliga och 
samhällsvetenskapliga 
programmen 

  5  5 60%  90% 50%             20% 

Summa antal 34 43    

Tabell 2. Redovisning enligt respektive program, vilket kan jämföras med diagrammen nedan som redovisar 
resultaten för frågorna 12, 11 och 9 på studieinriktning och kön.  

Samtliga flickor oavsett program ger uttryck för en demokratisk grundsyn samt att de tror att 

skönlitteratur har en inverkan på deras medmänsklighet. En övervägande majoritet av 

pojkarna uppger samma åsikt som flickorna. Notera att det finns en något större andel pojkar 

som tror att skönlitteraturen kan påverka deras medmänsklighet än som hyser demokratiska 

grundvärderingar.   
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Figur 5. Fråga 12. Anser Du att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionsnedsättning?        

Samtliga flickor på både studieförberedande program och yrkesprogram tror på 

grundläggande demokratiska värderingar, medan några få pojkar på både studieförberedande 

program och yrkesprogram svarar att de inte har demokratiska grundvärderingar.  

 

 

Figur 6. Fråga 11. Tror Du att skönlitteratur kan göra att Du förstår andra människors situation och utvecklar en 
vilja att handla också med deras bästa för ögonen? 

Samtliga flickor i undersökningen tror att skönlitteratur kan göra så att de förstår andra 

människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen. På 

studieförberedande program är det några få pojkar som inte tror det och på yrkesprogrammet 

är det ytterligare några pojkar som inte tror på litteraturens kraft att påverka på samma sätt.  
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6.1.4. Läslust  
Läsprojektets påverkan på läslusten

 

Figur 7. Fråga 9. Har Ditt intresse för att läsa skönlitteratur ändrats med detta läsprojekt? 

Pojkarna på studieförberedande program har inte påverkats i lika hög grad som flickorna av 

läsprojektet. Hälften av flickorna uttrycker att läsprojektet har ökat deras intresse för att läsa 

skönlitteratur, medan för pojkarna motsvarar det en femtedel. Nettoeffekten på läsprojektet är 

att intresset har ökat markant bland flickorna men marginellt hos pojkarna. I staplarna för 

oförändrat intresse ligger förmodligen många redan läsintresserade flickor och kanske några 

lässkeptiska pojkar. Tendensen är densamma på yrkesprogrammen, att flickornas intresse för 

att läsa har ökat, medan pojkarnas intresse för läsning är oförändrad till största del. En pojke 

skriver ”Jag gillar redan att läsa, läser gärna böcker hemma.”, medan en annan pojke skriver 

”Jag har inte jätte stort intresse av att läsa böcker och är inte villig att ändra mig och börja läsa 

mer.”. Båda har svarat oförändrat på frågan.  
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 6.2. Litterär kompetens   

Nedan redovisas resultatet av kvalitativa data utifrån tematisk analys (Clarke & Braun, 2006) 

av fyra öppna frågor där huvudkategorierna utgörs av Nordbergs (2017) modell i fyra steg för 

litterär kompetens.  

Kategori A – D eller  

modellens steg 1 - 4 

Tema 

1. Läsa och förstå Empatisk läsning 

 

 

Kritisk läsning 

2. Känna inlevelse 1. Litterär gestaltning;  

Faktion/fiktion 

 

2. Känsla;  

Frihet 

Kärlek 

Skuld 

Maktlöshet 

Utanförskap 

Ensamhet 

Identitet 

 

3. Karaktärsdrag; 

Mod 

 

4. Förhållningssätt; 

Svek 

Död 

 

3. Metaperspektiv Receptionsteoretiska begrepp; 

Efferent läsning 

Estetisk läsning 

Performanskompetens 

Stiga ut ur fiktionstexten och reflektera 

Stiga ut ur fiktionstexten och objektifiera 

 

4. Personlighetsutveckling Självinsikt 

Andra perspektiv  

Etisk förståelse 

Historisk förståelse 

Demokratiska grundvärderingar 

Tabell 3. I tabellen ovan redovisas de olika teman som framkommit under respektive steg i Nordbergs (2017) 
modell med fyra steg för litterär kompetens. Egen konstruktion.  

6.2.1. Läsa och förstå – steg 1 i Nordbergs modell 

En stor andel av eleverna i denna undersökning visar en grundläggande förmåga att läsa och 

förstå fiktionstext. Analysen i kategori A, eller steg 1, utgår från hur respondenterna visar att 

de har läst boken och kan beskriva en scen, händelse eller känsla de blivit berörda av. De 

grundläggande läsfärdigheterna bedöms som viktiga för att kunna läsa en skönlitterär text och 
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bli berörd. Dessutom analyseras hur de balanserar den empatiska läsningen med ett kritiskt 

perspektiv.  

Sammanfattningsvis visar ovanstående att de flesta gymnasieelever i denna undersökning kan 

läsa en skönlitterär bok och beskriva en scen, händelse eller känsla de blivit berörda av, dvs. 

visar grundförståelse, medan hälften av pojkarna på yrkesprogram valt att inte svara på detta. 

Grundförståelse motsvarar Nussbaums (1997) tankar om det viktiga i att bli berörd av läst 

litteratur och att ha förmågan att uppleva andras perspektiv. Men hon menar dessutom att för 

att uppnå skönlitteraturens demokratiska och humanistiska potential måste det finnas en 

balans mellan empatisk och kritisk läsning. Denna undersökning visar att drygt femtio procent 

av flickorna oavsett program svarar med perspektivtagning som tyder på kritisk läsning och 

djupare förståelse, medan endast trettio procent av pojkarna oavsett program har angett svar 

på djupare nivå.   

6.2.2. Känna inlevelse - steg 2 i Nordbergs modell 

I kategori B, eller steg 2, fördjupas analysen av respondenternas inlevelse, vilket ger uttryck 

för deras narrativa fantasi. Svaren har kodats induktivt i olika teman och underteman utifrån 

respondenternas beskrivningar av vad de berördes av i sin bok. I min tematiska analys (Clarke 

& Braun, 2006) har flera existentiella frågor identifierats i svaren. De mönster som 

framkommer i materialet kan sammanföras under teman som; litterär gestaltning, känsla, 

karaktärsdrag och förhållningssätt. Beskrivningar och analys av dessa teman och underteman 

med citat som exemplifierar dem redovisas nedan.  

Litterär gestaltning 

Den litterära gestaltningen, som i detta fall är faktion och fiktion, beskriver några elever hur 

den spelar roll för inlevelsen. Vissa elever berörs av verklighetsanknytning, men också av 

fiktionen på dess egna villkor, vilket Nussbaum (1997) efterfrågar. Bokens 

verklighetsanknytning, faktion, väcker starka känslor av inlevelse, ”mordet som hände i boken 

att det hände på riktigt det berörde mig” [pojke S]. Att några ungdomar med nazistiska åsikter 

tog sig rätten att döda en annan ungdom med andra åsikter inträffade i verkligheten väcker 

känslor, som ger läsaren inlevelse och eftertanke. Men även den narrativa fantasin i fiktion 

beskrivs, ”Scenen då Liesel som en gammal kvinna träffade Döden, som sparade hennes bok” 

[flicka S]. Med detta citat visar respondenten att hon har accepterat fiktionens egna villkor, då 

Döden är personifierad och utför handlingar i den litterära texten. Respondenten accepterar 

föreställningsvärlden i den narrativa fantasin, vilket innebär att läsaren har förmåga att leva 

sig in i hur andra tänker, känner och lever.  
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Känsla 

De flesta av elevernas beskrivningar hamnar under temat känsla. Där återfinns underteman 

som frihet, kärlek, skuld, maktlöshet, utanförskap, ensamhet och identitet. 

Frihet att få välja den man ska leva tillsammans med ser olika ut i olika kulturer och dessa 

kulturkrockar med frihet respektive ofrihet berör, ”att Amar inte fick bestämma vem han 

skulle gifta sig med” [flicka Y] och ”När Amár blir utfryst av sin familj, ingen vill prata eller 

vara med honom eftersom han inte vill gifta sig med Amina.” [flicka Y]. Dessa citat visar att 

respondenterna kan identifiera sig med textens karaktärer med utgångspunkt i sin egen person 

och sina närmaste, som Nordberg (2017) beskriver är en viktig del i förmågan att känna 

inlevelse. Respondenterna kan identifiera sig med svenskkurdiska Amár, som tycker det är 

självklart att ha svenska värderingar om jämlikhet och frihet. Detta synsätt ställs i bjärt 

kontrast till hans kurdiska familjekultur i Irak, där familjen och klanen istället bestämmer 

individens villkor. Huvudpersonen uppfattar detta som ofrihet och reagerar oerhört starkt, 

trots att han väl känner till denna kultur. Den narrativa fantasin ger olika perspektiv på frihet. 

Respondenterna visar också att de kan identifiera sig i olika relationer till kärlek. I följande 

citat framkommer endast en bråkdel av den kärleksproblematik som är underförstådd i boken, 

men som respondenten ändå försöker förklara. I det första citatet ges en inblick i vad som 

händer när en part i ett kärleksförhållande tröttnar, medan den andre fortfarande vill betydligt 

mer i relationen än den som försöker dra sig ur, ”Relations förändring mellan Isak och Ester, 

den gav mig negativa känslor” [flicka S]. I det andra citatet framkommer hur man kan förhålla 

sig till en före detta partner som hamnat i en livskris, ”Jag blev berörd av att Ester trots allt 

kom tillbaka till Isak trots allt.” [flicka S]. Har man ansvar för den andre och är det kärlek att 

ställa upp när hen hamnat i en nödsituation, trots att man gjort slut innan? Kommentarerna 

visar tecken på att respondenterna kan identifiera sig i den beskrivna kärleksproblematiken 

och därmed känner inlevelse.   

Även följande citat, ”Jag blev riktigt ledsen och till och med grät när Rudy dog och Liesel 

kysste honom” [pojke S], vilket handlar om återhållen kärlek. Det kan handla om 

identifikation för respondenten om fruktan att inte visa alternativt inte få känna äkta kärlek 

innan det är försent. Intressant att respondenten blivit så berörd att vederbörande grät, vilket 

mer än väl bevisar att läsaren har känt engagemang och inlevelse i den narrativa fantasin.  

Föräldrarnas perspektiv utifrån den skuld de kan känna när deras barn inte har blivit som de 

önskade eller har utfört kriminella handlingar beskrivs, ”Jag blev berörd när Antons mamma 
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besökte Simons grav och grät för att hon har sin son kvar medan Simons föräldrar förlorade 

deras kött och blod och Simon finns inte längre” [flicka S]. I detta exempel visar 

respondenten en grundförståelse för handlingen vid graven, men hon tar också distans då det 

framkommer att mördarens mamma har skuldkänslor inför den dödade pojkens föräldrar. 

Respondenten visar därmed en djupare förståelse för gestaltningen av skuldfrågan i den 

narrativa fantasin.  

Maktlöshet i alla sammanhang skapar känslor, ”Sorgen man fick när huvudkaraktären mötte 

juden som de hade gömnd hemma i deras källare. Hon sog honom bli piskad av nazisterna det 

var ganska sorgligt” [flicka S]. Här visas också en grundförståelse av att en jude blir 

misshandlad framför ögonen på huvudpersonen, men också en djupare förståelse av den 

historiska kontexten att det var omöjligt för huvudpersonen att agera mot orättvisan med livet 

i behåll, vilket respondenten ger uttryck för är en gestaltning av maktlöshet.   

Tankar om odemokratiska och våldsbejakande värderingar som påverkar ungdomar som 

hamnat i ett utanförskap, ”Det var typ hur andra ungdomar påverkar Antons tankar och gör att 

ha försöker inte ens tänka på vad han gör, detta som ledde till våld eller mord kan man säga är 

väldigt normal i våran samhälle idag” [pojke S]. Här visar läsaren att han kan både 

sammanfatta det som händer i boken och ta distans från den narrativa fantasin för att koppla 

den till verkligheten och dra slutsatser om otillbörlig påverkan på människor som hamnar i 

utanförskap i vårt samhälle idag.  

  

Känsla av total ensamhet, ”När staden Liesel bor blev bombat och hon sedan kom ut och 

märkte att alla hon älskade var försvunna och hon var helt ensam” [flicka S]. Respondenten 

visar en grundförståelse för den narrativa fantasin i handlingen och konsekvenserna av den.     

I nästa citat ”Hazel vill isolera sig” [pojke S] framkommer att respondenten har en 

grundförståelse för att huvudpersonen känner sig ensam p.g.a. sin cancer och tycker att det är 

meningslöst att engagera sig i ett liv som snart ska ta slut. Då vill hon hellre välja bort livet 

utanför och invänta döden på egen hand. Respondenterna kan känna identifikation med 

huvudpersonen om känslan av att på egen hand vara tvungen att klara av sitt öde. 

 

Krig förändrar människors villkor, föreställningar och identitet. Läsarna möter nya 

existentiella frågor som vem man kan/vill identifiera sig med i ett krigstillstånd, ”En scen är 

när huvudkaraktären Paul precis har allvarligt skadat en fransman” [pojke Y]. I detta citat 

finns respondentens grundförståelse att huvudpersonen har skadat en fiendesoldat, men det 
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föreligger även en djupare förståelse som bygger på historisk kunskap om första världskriget 

samt problemet att huvudpersonen kan identifiera sig med den andre soldaten, trots att de är 

fiender. Huvudpersonen känner medlidande med fiendesoldaten och inser att han har mer 

gemensamt med denne än med de makthavare som tvingat ut dem i kriget. Kriget är inte deras 

beslut, men de är tvingade att utföra krigshandlingar mot varandra. Frågan är om man får 

identifiera sig med och känna sympati för sin fiende och känna främlingskap för sina egna, 

vilket följande citat visar, ”När Paul åkte hem på permission och han inte kände sig hemma” 

[pojke Y].  

Karaktärsdrag 

Egenskapen mod är också berörande, ”En händelse jag blev mycket berörd av i min bok var 

när huvudpersonen Liesel Memninger går fram till sin judevän och börjar prata med honom 

inför en stor folkmassa och tyska soldater trotts de konsekvenser det kunde få.” [flicka S]. 

Även i detta citat visar respondenten en grundförståelse för den narrativa handlingen, men kan 

också ta distans i sin kunskap om historien, vilket medför djupare förståelse för vilka risker 

agerandet kunde medföra för huvudpersonen i den specifika historiska kontexten.  

Modet att få tänka utanför ramarna och normerna på ett hälsosamt sätt visas i följande citat, 

”Jag blev berörd när August Waters hade fått tillbaka sin cancer i boken. Han hade arrangerat 

en övning till hans begravning med sin bästa vän Isaac och flickvän Hazel. August är inte på 

något sätt ledsen” [flicka S]. Grundförståelsen för att huvudpersonen arrangerar sin egen 

begravning tillsammans med vännerna medan han lever framkommer i citatet, men även 

tecken på en djupare förståelse av att detta arrangemang innebär mod att bryta mot normen 

om vad som är etiskt och viktigt vid en begravning samt på vilket sätt det påverkar 

huvudpersonen. 

Förhållningssätt 

Svek är smärtsamt att förhålla sig till och att bli drabbad av någon viktig persons ointresse 

berör, ”När han förklarade om hur jobbigt de va att bli lämnad av sin mamma, där kände jag 

igen mig.” [flicka Y]. Detta citat visar på identifikation med situationen att bli lämnad av en 

mamma och sättet att förhålla sig till det. ”När Amar dissade Amina. När hon fick vänta i 

flera år på att få komma till Sverige i tron att Amar försökte få henne dit. Egentligen försökte 

inte ens Amar ...han struntade i henne helt...” [flicka Y] och ”Jag kände att Amar inte riktigt 

brydde sig om andra” [pojke Y]. Dessa citat har gemensamt att respondenterna ger uttryck för 

både en grundförståelse och djupare förståelse för den litterära texten, då de kan sammanfatta 

situationen och identifiera sveket, vilket ger inlevelse. 
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Sjukdom eller våld som leder till döden berör om det handlar om personer man lärt känna 

sympati för i fiktionen och i synnerhet om det är unga människor man kan identifiera sig med, 

”En scen i boken var när Augustus berättade för Hazel att han hade fått tillbaka sin cancer” 

[pojke S]. Respondenten visar en grundförståelse för handlingen och huvudpersonernas 

situation berör, eftersom han har lärt känna dem och erfar inlevelse i deras situation.  

Död och förlust av en när och kär berör, ”När en mamma är död” [pojke Y], precis som 

orättmätig död, ”när pauls vän va tvungen att dra till rummet där man dör även om han inte 

behövde d” [pojke Y] och den självvalda döden som en utväg ”När Amar ville ta sitt eget liv” 

[flicka Y]. Dessa citat visar respondenternas grundförståelse för den narrativa handlingen, 

men ger också uttryck för identifikation med de drabbade, vilket visar inlevelse i den litterära 

texten.  

En avslutande reflektion över elevernas förmåga att beskriva sin inlevelse i den litterära texten 

är att många elever ger bevis på att de både läser empatiskt och med kritisk distans, vilket 

motsvarar Nussbaums (1997) tankar om skönlitteraturens humanistiska och demokratiska 

möjlighet att påverka. Nordberg (2017) menar att dessa förmågor överlappar, interagerar och 

berikar varandra. Detta märks tydligt i svaren ovan att eleverna visar grundförståelse i sin 

empatiska läsning, men många ger också bevis på djupare litterär förståelse då de tar kritisk 

distans till inlevelsen och kopplar till historia, normer, karaktärsdrag och förhållningssätt.  

6.2.3. Metaperspektiv – steg 3 i Nordbergs modell 

Vilken litterär kompetens utifrån receptionsteorierna kan spåras i elevernas svar på frågorna 

om vad denna scen, händelse eller känsla har för betydelse för handlingen i boken och hur den 

kan kopplas till vår omvärld nu? Utifrån respondenternas svar har det gjorts en teoristyrd 

analys (Bryman, 2013) med hjälp av några receptionsteoretiska begrepp, som efferent läsning, 

estetisk läsning, performanskompetens, Langers fas tre att stiga ut ur en föreställningsvärld 

och reflektera samt Langers fjärde fas att stiga ut ur en föreställningsvärld och objektifiera, 

vilka utgör de teoretiska underkategorierna nedan.  

Efferent läsning 

Med efferent läsning menas opersonlig läsning för att söka fakta som kan beläggas. I denna 

kategori återfinns svar som enbart konstaterar fakta utan att förmedla någon känsla 

respondenterna identifierat sig med ”Krig och andra katastrofer är något som fortfarande 

händer i vissa delar av världen” [pojke S] och ”att personer dör i cancer och många förlorar 

sina barn, man, fru mm” [pojke S]. I dessa citat återfinns konstateranden som kan 

faktagranskas.  
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Estetisk läsning 

Flera elever sammanfattar kortfattat den empatiska och känsloinriktade läsningen med att 

endast namnge känslan som sorg, svek, eller kärlek. Men inom denna kategori ger elever 

också längre beskrivningar och förklaringar till hur känslan uppstår, ”Händelsen inträffar 

ganska sent i boken men den ger en sorglig känsla. Nästan alla personer i boken dör förutom 

huvudpersonen” [flicka S]. Denna respondent har identifierat sig med huvudpersonens 

sorgliga belägenhet i den narrativa fantasin. Medan följande citat beskriver att det är 

verklighetsbakgrunden som ger läsaren känsla av spänning ”Det mordet gjorde att boken blev 

spenande för mig för att jag ville veta vad som hände med mördarna” [pojke S]. Båda 

respondenterna visar att de kan läsa och förstå den fiktiva texten och känna inlevelse. 

Performanskompetens i form av berättartekniska beskrivningar  

Några elever nämner berättartekniska beskrivningar som bokens höjdpunkt, vändning, 

handling och huvudperson, vilket är en del i den performanskompetens som anges i Torells 

(2002) modell för litterär kompetens. När elever har kunskap om berättarstrukturer och genrer 

underlättar det förståelse av litterär text. Nordbergs (2017) steg 3 innebär att läsaren kan 

använda ett metaperspektiv vid fiktionsläsning. Några elever kan beskriva på vilket sätt 

berättarstruktur och innehåll bär varandra, ”Det var i slutet av boken och saker började redas 

upp rejält och historien vänder från relativt lycklig till otroligt sorglig” [flicka S] och ”Ändrar 

hela berättelsen, så ändrar handlingen helt” [pojke S]. Dessa citat visar att respondenterna har 

höjt blicken och reflekterar över hur berättartekniken används av författaren för att 

understryka den dramatiska händelseutvecklingen.  

Langers fas 3: att stiga ut ur fiktionstexten och reflektera 

Langers (2005) fas 3 innebär att läsaren har stigit ut ur fiktionstexten och reflekterat över hur 

föreställningsvärlden påverkar både livet och föreställningsvärlden. Här sker en växelverkan 

mellan den fiktiva och riktiga världen. Den hjälper läsaren att föreställa sig andra värderingar, 

övertygelser och känslor. Eleverna ger mer utförliga svar och beskrivningar av hur 

karaktärerna i böckerna klarar av svåra livssituationer, förändras och utvecklas som personer, 

”den gjorde att Liesel fick det ännu jobbigare och tuffare men i slutändan klarade hon ända av 

allt trots sitt hemska förflutna” [flicka S]. Respondenten beskriver hur huvudpersonen 

förlorade absolut allt i krigets slutbombningar. Så ser livet ut för människor som lever i 

verkliga krig, men den narrativa fantasin inger hopp om ett bra liv trots total katastrof. Här 

samverkar den fiktiva texten med den verklighet många lever i eller hör om på nyheterna och 

hur känsla av hopp kan förmedlas till läsaren via den litterära texten. ”Familjen sviker Amár 

då han vägrar att gifta sig med Amina. Det visar att hans familj inte vill förstå honom och inte 



46 
 

har respekt för honom” [flicka Y]. Respondenten har fått inblick i andra värderingar, 

övertygelser och känslor. Utifrån dessa erfarenheter reflekterar hon över hur människor kan 

behandlas när olika värderingar krockar.   

Langers fas 4: att stiga ut ur fiktionstexten och objektifiera 

I frågan på vilket sätt den valda scenen, händelsen eller känslan kan kopplas till vår omvärld 

nu har många elever stigit ut ur föreställningsvärlden och objektifierat upplevelsen när de 

svarat. Här återfinns beskrivningar av vanliga människors och makthavares grymhet och 

våldsamma drag. ”Det händelse kan kopplas till vår värld att hat mot andra människor finns 

och vi människor måste göra allt för att förhindra detta hat och vi gör det genom att komma 

tillsammans som ett samhälle” [pojke S]. Denna respondent tar distans och objektifierar 

förståelsen av den litterära texten och kopplar den till vad han anser måste göras i vårt 

samhälle för att undvika att hatet breder ut sig i vår verkliga värld.   

De lärdomar respondenterna beskriver utifrån de litterära texter de läst visar på en förståelse 

för medmänsklighet och demokratiska grundvärderingar. Några relaterar texten till sig själv, 

”Att man ska vara rädd om varandra” [pojke Y] och ”Att om man inte bryr sig om andra blir 

man inte själv omtyckt av andra runt dig” [pojke Y]. Några har dragit egna lärdomar om 

vänskap, mod och att ta vara på livet, ”Den visar att det är viktigt att stå upp för en vänskap, 

och att en vänskap kan finnas mellan alla människor, det spelar ingen roll vilken bakgrund 

eller religion etc. man har” [flicka S], ”Att våga stå upp för vem du älskar och inte fega ur” 

[pojke S] samt ”Man kan relatera till modet att vara kär eller känna kärlek är så mycket bättre 

än att var döende av cancer. Det är självklart vad man gör det till men boken visar hur man 

uppskattar sekunderna i livet lite extra” [flicka S]. Dessa citat manifesterar livsvisdom som 

läsaren tar med sig in i sitt eget liv från den litterära texten. Dessutom gestaltar de 

humanistiska och demokratiska värderingar. 

Problem som utanförskap, maktlöshet och ondska analyseras också i en medmänsklig 

riktning, ”till exempel de finns många invandrare som kommer till Sverige och de måste 

komma in till samhället annars de kommer vara utanför och hamna i samma sak som har hänt 

med Anton” [flicka S]. Respondenten tar distans i den litterära texten och historien för att dra 

slutsatser om utvecklingen i vårt eget samhälle. ”Människor blir dagligen bortgifta mot sin 

vilja genom den här scenen kan vi förstå hur dem har det” [flicka Y]. Även här tar 

respondenten distans till texten för att beskriva den förståelse hon känner för alla som är i 

samma situation i världen. Via den litterära inlevelsen har hon fått kunskap om verkligheten.  

”Att i krig är det inte soldaterna som är de ”onda” [pojke Y]. Respondenten har dragit 
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slutsatser om krigens maktstrukturer och villkor från den litterära texten till verkligheten.    

”Te x han som sköt en massa folk i Florida va från armen innan han sköt massa folk, arme 

livet har nog förstört honom” [pojke Y]. Denna respondent har dragit paralleller mellan den 

litterära texten till en dagsaktuell händelse i USA.  

Resultatet visar att många flickor men endast några få pojkar kan sammanfatta en viktig 

händelse i boken och utifrån det reflektera och analysera för att sedan kunna koppla det till 

boken som helhet och till omvärlden. Dessa elever ger prov på i sina citat att de kan stiga ut ur 

föreställningsvärlden och tänka över det de vet. Några har dessutom åskådliggjort att de kan 

objektifiera och analysera, vilket belyser deras förmåga att utifrån sin litterära läsning 

medvetet kan resonera kring hur den påverkar den egna personligheten eller medmänniskor i 

omvärlden. Detta kan betecknas som en väl utvecklad litterär kompetens enligt Nordbergs 

(2017) modell. De elever som når hit i sin litterära kompetens beskriver dessutom 

medmänskliga och demokratiska värderingar. Ett problem är att få pojkar visar denna 

utvecklade litterära kompetens i denna studie.  

6.2.4. Personlighetsutveckling – steg 4 i Nordbergs modell 

I föregående resultatdel redovisades hur eleverna kunde koppla skönlitteraturen till 

omvärlden, men här ska de koppla vad de lärt sig om medmänsklighet utifrån skönlitteraturen. 

I den här delen redovisas hur respondenterna har beskrivit sin personlighetsutveckling utifrån 

ett metaperspektiv på sin litterära läsning, dvs. i denna studie vad de lärt sig om 

medmänsklighet utifrån skönlitteraturen i läsprojektet. Resultatet redovisas i form av temana; 

självinsikt, andra perspektiv, etisk förståelse, historisk förståelse och demokratiska 

grundvärderingar. Dessa teman överlappar varandra och det som kan tolkas är elevernas 

beskrivningar av vad de lärt sig om medmänsklighet av skönlitteraturen i läsprojektet.  

Självinsikt 

En majoritet av eleverna på studieförberedande program uttrycker lärdomar för egen del då de 

beskriver tankar om att vissa har det svårt och då ska man vara tacksam att man har det bra 

men att man inte ska ta något för givet, att man ska uppskatta sina nära och kära, vara ödmjuk 

inför livet, ta hand om varandra, så att alla är med och ingen är utanför och finnas till för 

andra, ”Att vissa har det svårt och man ska va tacksam” [pojke S] och "Många olika saker, 

men framförallt att man ska vara ödmjuk inför livet och allas enskilda förutsättningar” [flicka 

S]. I den litterära texten får läsaren uppleva andras perspektiv och levnadsförhållanden, vilket 
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ställs i relation till den egna tillvaron. Respondenternas slutsatser uppvisar förståelse, omsorg 

och insikter om den egna tillvaron.  

Frågan om utanförskap engagerar ”Att man ska inte vara våldsam utan snäll mot alla. Och att 

man måste att komma in i samhället. För att man ska inte umgås med folk som påverkar en på 

ett dåligt sätt.” [flicka S]. I detta citat framkommer tre huvudfrågor om våld, utanförskap och 

otillbörlig påverkan, samt lärdomar om hur man som enskild person kan agera när dessa 

uppstår.  

På yrkesprogram visar några pojkar lärdom för egen del då de menar att skönlitteraturen kan 

lära dem ”att man ska lyssna och inte hata andra innan man lär känna dom” [pojke Y] och 

”Att krig förstör människor” [pojke Y]. Dessa respondenter har läst en krigsskildring och 

därmed dragit slutsatser för egen del om fördomar och krigets effekter. Även dessa svar 

handlar om hur vi medmänniskor ska tänka etiskt och humant i våra liv.  

Andra perspektiv 

Den fiktiva berättelsen kan ge kunskap och förståelse för det man själv inte upplevt, ”Genom 

att man läser böcker kan man få lättare förståelse för andra som upplevt sådant du inte upplevt 

själv” [flicka S]. Elever på studieförberedande program redogör för att de fått en ökad 

förståelse för andras perspektiv, att alla har problem, man måste tänka på alla och förstå andra 

och att människor förändras med sin situation. Ett exempel på ökad förståelse är ”Jag antar att 

jag lärde mig hur det är för människor i utsatta länder.” [pojke S]. Den litterära texten har gett 

läsaren insyn i hur förhållanden skiljer sig åt i olika länder.  

Litterära texter ger direkt inblick i andra människors tankar och känslor, vilket ökar 

förståelsen för andra människors livssituation, ”se andra människors perspektiv utifrån en 

obotligt sjuk person med kronisk smärta.” [flicka S]. Denna insikt kan vara till hjälp för att 

lättare kommunicera med t ex. sjuka personer. Flera respondenter framhåller dessutom vikten 

av att visa respekt för mänskliga känslor men också att man inte ska låta sig påverkas så lätt 

av andras tankar och åsikter. 

Några flickor på yrkesprogram visar också förståelse då de beskriver att de har lärt sig mer 

om ”Att alla har olika problem att handskas med” [flicka Y] och att läsa skönlitteratur innebär 

att respondenten har ”Lärt sig mer om andras perspektiv” [flicka Y]. Dessa citat pekar också 

på ökad förståelse för medmänniskors olika villkor via den narrativa fantasin.  

Etisk förståelse 

En elev beskriver det mänskliga draget att göra misstag i livet och konsekvenserna av det, 

”det är jätte lätt för oss människor att göra ett misstag, och till att man förstår sitt fel så har 
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man redan gått för långt, och har inte möjlighet att ångra sig utan det ba kört för honom.” 

[pojke S]. Indirekt ifrågasätts hur medmänniskor agerar mot personer som gjort misstag, men 

som sedan nått insikt och ångrat sig. Ska det finnas utrymme för mänskliga misstag och 

möjlighet till nya chanser i livet, är viktiga etiska val. 

Insikten om att vi alla ska dö är en existentiell fråga som litteraturen kan ge en inblick i och 

ingångar till filosofiska tankar, ”Ingen förtjänar att dö” [flicka S] och ”Att alla dör, vi lever 

utan anledning” [flicka S]. Dessa citat pekar på olika sätt att förhålla sig till litterär text och 

den verkliga döden. Respondenterna har läst samma bok, men dragit olika slutsatser om 

samma existentiella fråga. Det skulle kunna utgöra en utmärkt utgångspunkt för ett textsamtal 

för att få utveckla tankarna med den fiktiva texten som utgångspunkt för vidare samtal om 

livet och döden.  

Hur respondenten ser på människors handlingar visar detta citat ”människor är onda” [pojke 

S]. Det är ett intressant citat, eftersom det är ett av få citat i denna studie där någon uttrycker 

en pessimistisk människosyn.  

Historisk förståelse 

Några elever på studieförberedande program beskriver en insikt om förståelse för det man 

själv inte upplevt via historieskrivningen om hur det såg ut i Nazi Tyskland och ”även det 

tyska folket blev drabbade och att det fanns de som kämpade för judars rättigheter” [pojke S]. 

Detta citat kan tolkas som att det inte räcker med faktaböcker utan den fiktiva litteraturen 

kompletterar fakta med inlevelse i fiktiva människors levnadsvillkor. Där framkommer 

medmänskliga nyanser.  

”Under Andra Världskriget var medmänsklighet och mod nog att stå upp för det som var rätt 

att göra mot sina medmänniskor. Idag är det inte lika extrem situation så det är viktigt att vi 

inte tar det för givet utan hela tiden utvecklar vår förmåga att se till de människor som är 

förtryckta och har det svårt.” [flicka S]. Respondenten tar avstamp i hur historien beskrivs i 

den fiktiva berättelsen för att sedan höja blicken och reflektera över hur vi själva idag 

förhåller oss till samma problemställning.   

Demokratiska grundvärderingar 

En elev ger uttryck för att han har lärt sig något om medmänskliga och demokratiska 

värderingar, ”Jag har lärt mig att det spelar ingen roll vilken kultur, religion, hudfärg personen 

har jag inget emot så länge han/hon är bra människa insiden” [pojke S]. Förståelse för 
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demokratiska grundvärderingar lyser fram även i detta citat, ”Att det är viktigt att visa att man 

bryr sig om alla även om man ser olika ut eller inta har samma bakgrund mm.” [flicka S]. 

Den gyllene regeln ”Att man ska behandla alla lika. Behandla andra som du vill att de ska 

behandla dig.” [flicka Y], skriver en flicka på yrkesprogram och kan ses som en medmänsklig 

grundidé och i dessa svar ingår både förståelse för andras villkor och demokratiska 

grundvärderingar.   

Sammanfattningsvis kan här utläsas att för en majoritet av eleverna på studieförberedande 

program har läsning av skönlitteratur fått dem att känna med karaktärerna vilket har gett dem 

insikter om medmänsklighet som visar en etisk och empatisk inställning till andra människor. 

Men endast en minoritet av flickor och pojkar på yrkesprogram har svarat på dessa frågor. 

Detta korrelerar till en del med deras attityd till läsning av skönlitteratur. Det intressanta är att 

fler pojkar anser att skönlitteratur kan påverka vår medmänsklighet, än det antal pojkar som 

svarat på frågan vad de lärt sig om medmänsklighet i detta läsprojekt. Det finns alltså en tro 

att skönlitteratur kan påverka vår medmänsklighet bland majoriteten av eleverna, men det 

finns hinder som gör att vissa elever inte kan eller vill svara på vad de lärt sig om 

medmänsklighet i detta läsprojekt.  

6.3. Djupare litterär förståelse för personlighetsutveckling 

Det primära i denna undersökning är att kunna identifiera elevernas litterära kompetens i ett 

läsprojekt för att utröna om eleverna når en djupare litterär förståelse som kan ligga till grund 

för en medmänsklig personlighetsutveckling. Den tematiska analysen av de undersökta 

gymnasieelevernas litterära kompetens utifrån Nordbergs (2017) modell beskrivs i 6.2 och 

åskådliggörs i diagram nedan. Eftersom de analyserade förmågorna att läsa och förstå, känna 

inlevelse, inta metaperspektiv samt erfara personlighetsutveckling överlappar, interagerar och 

berikar varandra i läsprocessen, kan både den tematiska analysen av dessa förmågor samt i 

vilken utsträckning de framkommer i respektive elevgrupp sammanfattas och illustreras i 

följande diagram nedan. Kvalitativa och kvantitativa data har därför sammanförts för att 

beskriva hur och i vilken utsträckning de deltagande gymnasieeleverna ger uttryck för 

grundförståelse respektive djupare litterär förståelse.  
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Elever på studieförberedande program 

                         Flickor  Pojkar 

 

Figur 8. Flickors respektive pojkars litterära kompetens på studieförberedande program. Egen konstruktion. 

Grundförståelse 

På studieförberedande program har både flickor och pojkar berättat om en scen, händelse eller 

känsla som de blev berörda av i sin bok. Det visar att de kan läsa och förstå en text utifrån 

empatisk läsning. Men det bör finnas en balans mellan empatisk och kritisk läsning av en text. 

Här visar sextio procent av flickorna att de kan inta perspektivtagning med kritisk läsning, 

medan endast trettio procent av pojkarna beskriver sin kritiska läsning av texten i denna 

undersökning. Eleverna visar ingen könsskillnad när det gäller val av teman eller underteman.  

Djupare litterär förståelse 

Nästan alla flickor men endast hälften av pojkarna gör en sammanfattning av en viktig 

händelse i boken och utifrån den reflekterar och analyserar för att sedan kunna koppla det till 

boken som helhet och till omvärlden. Flickorna visar större förmåga att beskriva sin litterära 

kompetens utifrån ett metaperspektiv än vad pojkarna gör.  

En klar majoritet av eleverna på studieförberedande program ger uttryck för en litterär 

kompetens med djupare förståelse då sjuttio procent av pojkarna och sjuttiosju procent av 

flickorna formulerat ett genomtänkt innehåll om vad de lärt sig om medmänsklighet i detta 

läsprojekt, vilket kan leda till personlighetsutveckling. 
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Elever på yrkesprogram 

                   Flickor                            Pojkar 

 

Figur 9. Flickors respektive pojkars litterära kompetens på yrkesprogram. Egen konstruktion. 

Grundförståelse 

En majoritet av eleverna på yrkesprogram visar en litterär kompetens med grundförståelse. 

Sju av åtta flickor på yrkesprogram har berättat om en scen, handling eller känsla de blev 

berörda av i den bok de läst, dvs. empatisk läsning. Fyra av dem svarar med 

perspektivtagning, dvs. kritisk läsning. Endast nio av femton pojkar har beskrivit något de 

blev berörda av i boken, empatiska läsning, och fem av dem ger svar med perspektivtagning 

via kritisk läsning. 

Djupare litterär förståelse 

En minoritet av eleverna på yrkesprogram ger uttryck för en litterär kompetens med djupare 

förståelse. Fyra av åtta flickor och fyra av femton pojkar kan förklara hur den scen, händelse 

eller känsla de blev berörda av hade för betydelse för boken som helhet och hur den kan 

kopplas till vår omvärld. Noteras bör att de elever som visat sin förståelse utifrån ett 

metaperspektiv har gett innehållsrika beskrivningar. 

På yrkesprogram har tre av åtta flickor och fyra av femton pojkar svarat vad de lärt sig om 

medmänsklighet i läsprojektet. Dessa elever beskriver tankar och lärdomar som tyder på 

djupare förståelse som kan bidra till personlighetsutveckling. Men drygt hälften av flickorna 

och två tredjedelar av pojkarna ger inget svar på vad den skönlitterära läsningen i läsprojektet 

lärt dem om medmänsklighet.     
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7. Diskussion 
Syftet med denna studie är att utifrån ett elevperspektiv få en inblick i ett antal 

gymnasieelevers läsvanor samt deras attityder till att läsa skönlitteratur, deras syn på 

skönlitteraturens påverkan på läsarens medmänsklighet och inställning till grundläggande 

demokratiska värderingar. Dessutom presenteras elevernas beskrivningar av hur läsprojektet 

har påverkat deras läslust. Detta bildar en bakgrund till förståelse för samma gymnasielevers 

litterära kompetens via deras beskrivningar av vad de blev berörda av i läst skönlitteratur i ett 

läsprojekt, hur de kopplar det till sin omvärld samt vad skönlitteraturen har lärt dem om 

medmänsklighet. Hur och i vilken utsträckning visar eleverna förmåga att inta kritisk distans 

till skönlitteraturen för att nå en djupare förståelse, vilket kan leda till personlighetsutveckling 

är frågan.  

Nedan förs en diskussion utifrån undersökningens resultat i förhållande till studiens syfte och 

frågeställningar. Dessutom presenteras reflektioner kring studiens metodansatser och avslutas 

med förslag på vidare studier.  

7.1 Läsvanor och attityder 

Eftersom det finns en korrelation mellan läsförmåga och att regelbundet läsa fack- och 

skönlitteratur (SOU 2012:65) är det av intresse att få en bild av de undersökta elevernas 

läsvanor. I denna undersökning bekräftas att den digitala generationen lägger mycket tid på att 

läsa sociala medier, TV- och dataspelsidor. Mängden tid på respektive media skiljer sig dock 

mellan kön och studieprogram. Många elever på studieförberedande program begränsar sin tid 

för digitala medier och tar sig tid att läsa även faktaböcker, läroböcker och faktasidor på 

Internet och skönlitteratur en stund varje dag. Det innebär att dessa ungdomar tillhör vinnarna 

i vårt informationssamhälle, eftersom de både har förmåga att vidga sin textrepertoar och är 

multimediakunniga. Det mönster som gäller alla elever i undersökningen är att de inte läser 

dags- eller kvällstidningar i pappersformat i någon större utsträckning, däremot läser några 

elever tidningar kortfattat på Internet. Frågan är vad det gör med elevernas omvärldskunskap 

och ordförråd.  

Elevernas attityder till att läsa skönlitteratur är också av intresse. I undersökningen 

framkommer att nästan samtliga flickor på studieförberedande program är positiva till läsning 

av skönlitteratur, medan en majoritet av pojkarna är mer negativa till detsamma. Trots olika 

attityder spenderar de nästan lika mycket tid på att läsa skönlitteratur. På yrkesprogrammen 

ställer sig flickorna lika mycket positiva som negativa till att läsa skönlitteratur, medan 

pojkarna är till övervägande del negativa, dock läser både pojkar och flickor på yrkesprogram 
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skönlitteratur i mycket liten utsträckning. Detta läsmönster gör något med elevernas literacy 

och frågan är vilken påverkan det har för elevernas automatiserade avkodning, läsförståelse 

och omvärldsuppfattning samt undervisningen, samhällsutvecklingen och demokratin? 

Persson (2012) ställer sig oerhört kritisk till att lärarna i undervisningen anpassar sig till 

elevernas olika literacies och att de, trots att eleverna läser samma kurs i svenska, ställer olika 

krav på elevernas läsutveckling beroende på vilket program de går. Denna studie visar att det 

finns stora skillnader på elevernas attityder och läsvanor beroende på både kön och program. 

Det ger en bild av hur olika förutsättningarna är för svensklärare som har i uppgift att 

förmedla samma höga kvalitet på både cultural och critical literacy i sin undervisning för alla 

elever. Denna diskrepans måste tas på allvar och lösas både vetenskapligt och organisatoriskt 

om man menar allvar med att alla elever ska få samma förutsättningar för läsutveckling, 

menar jag.  

De digitala medierna ger en historiskt unik möjlighet till läsning av alla sorters texter, lätta 

som komplicerade, var du än befinner dig och är en outsinlig källa till kunskap. Det som 

framkommer i min undersökning är att de flesta eleverna på yrkesprogram lägger mer tid på 

att bli underhållna på Internet än att söka kunskap, medan eleverna på studieförberedande 

program också ägnar sig åt Internet för underhållning, dock i mer begränsad omfattning. Det 

vittnar om att det finns en tendens att vissa grupper har förmåga att fördela sin tid mer 

proportionerligt mellan kunskapsinhämtning och nöje. Dessa personer gynnas i vårt 

kunskapssamhälle. Här har skolan en viktig roll att lotsa eleverna till att alla ska ha möjlighet 

att överbrygga olika läshinder för att kunna ta till sig kunskap utanför sin bekvämlighetszon, 

tänker jag. Kahnemans (2014) beskrivning av System 1 och 2 förklarar att allt som inte är 

automatiserat innebär ett mått av motstånd och mycket av kunskapsinhämtning sker i System 

2, som gärna vill befinna sig i bekvämt viloläge och lätt låter tankarna falla tillbaka på System 

1. Detta kan illustreras av elever som vid krävande läs- och skrivuppgifter i undervisningen 

gärna kopplar av med att scrolla på Facebook istället. Det är först när läsning och skrivning är 

automatiserad som den inte möter samma motstånd. De elever som har automatiserad 

avkodning och dessutom är motiverade att läsa har alla möjligheter att ta till sig information 

och skapa kunskap om omvärlden från både tryckt material och Internet, vilket dessutom 

vidgar deras läsrepertoarer. Det bör tilläggas att med den nya tekniken har dyslektiker 

betydligt lättare att läsa och skriva texter. Idag är elevens attityd och intresse för att inhämta 

ny kunskap avgörande för vilken roll de vill anta i kunskapssamhället, vilket stämmer väl 

överens med Nordbergs (2017) resultat.  
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Attityden till att läsa skönlitteratur skiljer sig, som tidigare nämnts, mellan flickor och pojkar 

som grupp. Flickor på gruppnivå är mer positiva till att läsa skönlitteratur, medan pojkar visar 

en mer negativ inställning. Det är därför fascinerande att samtliga flickor och nästan alla 

pojkar med några få undantag svarar att de tror att skönlitteratur kan göra att de förstår andra 

människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen. Det 

innebär att de flesta respondenterna anser att skönlitteratur har en positiv inverkan på vår 

medmänsklighet. 

Demokratiska grundvärderingar verkar vara djupt förankrade hos respondenterna. Samtliga 

flickor och näst intill alla pojkar oavsett program har svarat att de anser att alla människor har 

lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionsnedsättning. Gymnasieelevernas 

positiva syn på demokratiska grundvärderingar och deras tro på skönlitteraturens kraft att 

påverka vår medmänsklighet, måste vara en bra grund att utgå från i den didaktiska 

utmaningen. Det tydliggörs nämligen i de öppna elevsvaren att pojkar, i synnerhet på 

yrkesprogram, inte visar den litterära kompetens som krävs för en analytisk och kritisk 

läsning för att uppnå personlighetsutveckling, enligt Nordbergs (2017) modell. Frågan är vilka 

läshinder de elever som inte svarat har och vad undervisningen kan undanröja för att få alla 

med i läsförståelseutvecklingen. Det finns flera teorier och tidigare forskning som ger delar av 

svaren. Både Westlund (2012) och Reichenberg (2008) betonar lärarnas viktiga roll att 

undervisa i lässtrategier och Tengberg (2011) beskriver hur textsamtal kan organiseras för 

bästa utfall för läsintresse och förståelse.  

Eftersom läsning kräver ansträngning är en positiv attityd viktig för motivationen och 

läsengagemanget, menar Westlund (2012). Bristen på tid för att läsa skönlitteratur poängterar 

respondenterna i Nilssons (2015) undersökning. Kahnemans (2014) teori om System 1 ger 

dessutom en förklaring till varför de lättillgängliga medierna lätt distraherar och många lockas 

att lägga mycket tid på det som hjärnans belöningssystem för njutning och nöje uppmuntrar. 

Men deltagarna i Nilssons undersökning poängterar ändå de nyttoeffekter som 

litteraturläsning innebär, t.ex. språkutveckling, identifikation och perspektivtagande, liksom 

fantasiutveckling, emotionell empati och affirmation. Slutsatsen av hennes studie blir att unga 

vuxna uppfattar att fiktionsläsning erbjuder möjligheter till personlighetsutveckling och 

självkännedom. Liknande resultat visar sig i denna undersökning där de allra flesta elever 

anser att skönlitteratur gör läsare mer medmänskliga, men när de sedan ska visa sin litterära 

kompetens ger inte lika många elever prov på förmågan att inta en kritisk distans för analys 
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och reflektion över texten i samma utsträckning, eller också saknas motivation eller rätt 

repertoar för det. Tidsaspekten spelar en viktig roll för läsvanan och hur automatiserad 

läsningen är för att klara av att läsa längre och mer krävande texter alternativt kortare 

lättsamma digitala texter. Skolan behöver ta med i beräkningen att erbjuda eleverna tid för 

läsning både för att de ska kunna automatisera sin läsning och utveckla sin läsförståelse för att 

öka läslusten. Det skulle gynna i synnerhet pojkar och flickor på yrkesprogram. 

7.2 Litterär kompetens 

Grundförståelse 

Nussbaums (1997) tankar om litteraturens positiva påverkan på människors personliga och 

etiska utveckling ligger enligt många läsforskare till grund för rekommendationer att läsa 

litteratur i skolan. Hennes övertygelse är att läsning av skönlitteratur kan skapa demokratiska 

världsmedborgare. Men frågan är hur dessa positiva effekter ska nå alla elever. 

Det som överraskar i denna undersökning är att de flesta elever uppger att de blivit berörda 

och kan ange en scen, händelse eller känsla från den bok de läst i läsprojektet. Det betyder att 

de läst boken och förstått den samt känt inlevelse, vilket är viktiga delar i litterär kompetens 

enligt Nordbergs (2017) modell och en förutsättning för läslust. Rosenblatt (2006) menar att 

en genuin litteraturupplevelse är förutsättningen för att elever ska känna intresse och 

engagemang för läsning av skönlitteratur. 

Ett problem är dock att några pojkar på yrkesprogram skiljer sig från övriga elever med att 

inte kunna beskriva något de blivit berörda av. Det är mycket möjligt att flera av dessa elever 

som inte svarat skulle ha kunnat ge intressanta svar muntligt. De har förmodligen mött något 

av de läshinder som nämns i inledningen. Om dessa hinder hade undanröjts, hade förmodligen 

även dessa elever kunnat få en läsupplevelse som de kunnat beskriva på något sätt. Det 

åskådliggör hur viktigt det är för lärare att lära känna sina elevers läsförutsättningar och ha 

kunskap om hur man kan undanröja hindren för dem, så att alla elever får tillgång till litterära 

upplevelser och på så sätt öka läsmotivationen.  

Detta sätter också legitimeringsproblemet i fokus, som Brodow, 2005, Persson, 2012 och 

Årheim, 2009 påpekar. De elever som inte upplever något och inte berörs av skönlitteraturen 

har svårt att förstå varför de ska lägga tid och kraft på denna. Dessutom triggar nya medier 

deras belöningssystem med mindre ansträngning. I den nya medieekologin är andra förmågor 

mer automatiserade och att anstränga sina sinnen med läsning blir en större påfrestning där 

belöningen är mer långsiktig. Här har utbildningsväsendet en större utmaning än tidigare och 
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därför är det viktigt att läraren har rätt kunskap om förutsättningar för elevers engagemang 

och förståelse för läsning och dessutom har didaktiska och organisatoriska lösningar utifrån 

vem som ska läsa. Bred kunskap om läsningens utmaningar och en organisatorisk helhetssyn 

för undervisningen behövs från både lärare, rektorer och huvudmän. Eller också ska vi se det 

som en utopi att alla ska känna läslust och bli berörda av skönlitteratur, vilket Persson (2012) 

och Ulfgard (2015) ventilerar. Jag menar att det vore att överge dessa elever både på ett 

individuellt plan men också ur ett samhällsperspektiv, eftersom dessa elever kommer att få 

svårigheter att delta i vårt informationssamhälle och deras möjligheter till livslångt lärande 

begränsas. Ur ett demokratiskt perspektiv är det ett problem om en stor andel män inte kan 

läsa och förstå olika typer av texter och beröras av dem. Skolans uppdrag är dessutom att lära 

eleverna att använda skönlitteratur och andra medier för att öka förståelsen för andras 

livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar och utmana eleverna till nya tankesätt och öppna 

för nya perspektiv. Det intressanta i denna studie är att dessa elever ändå tror på 

skönlitteraturens förmåga att påverka vår medmänsklighet, vilket innebär att de visar en tilltro 

till skönlitteraturen, men kanske saknar förmåga att tillgodogöra sig den.   

Resultatet visar ändå tydligt att i läsprojektet har intentionerna i Gy11 och Läsrörelsens 

föresatser om att skönlitteratur ska beröra och ge nya perspektiv fått stor genomslagskraft. En 

klar majoritet av eleverna anger teman de blivit berörda av och som kan anses vara 

personlighetsutvecklande med existentiella frågor om sjukdom, död, odemokratiska och 

våldsbejakande värderingar, utanförskap, vanmakt, krig som förändrar människors villkor och 

föreställningar, men också frihet, kärlek och att våga tänka utanför ramarna. Andras 

perspektiv, som föräldrar vars barn begår kriminella handlingar och om man får känna 

sympati för sin fiende i krig, är också nämnda. Flera elever beskriver att skönlitteraturen ger 

dem insikter om medmänsklighet i betydelsen av demokratiska grundvärderingar och den 

gyllene regeln. De kan inta andras perspektiv och förstå hur olika förhållanden påverkar 

människor och den fiktiva berättelsen kan ge kunskap och förståelse för det man själv inte 

upplevt samt en inblick i existentiella frågor som ger upphov till filosofiska och 

medmänskliga tankar. Men samma problem återkommer, att en stor grupp pojkar, i synnerhet 

på yrkesprogram, inte har svarat enligt läroplanens intentioner om självinsikt och att förstå 

andras perspektiv.  

Skönlitteratur i demokratins tjänst handlar om att elever ska nå självinsikt, men också inta 

andras perspektiv för sin personlighetsutveckling, enligt Gy11. Skönlitteratur är en utmärkt 

utgångspunkt för diskussioner om livsfrågor, men idag i vårt medieekologiska samhälle finns 



58 
 

det mer lättillgängliga medier som via berättelser kan förmedla känslor och tankar och då 

ifrågasätter eleverna varför de ska gå den svåra vägen via läsning. Nussbaum (1997) 

förespråkar litteraturläsning i skolan för att utbilda empatiska världsmedborgare. Årheim 

(2009) nämner att lärare ger efter för elevers önskemål om att se film istället för att läsa 

boken. Hon har en farhåga att skönlitteraturen är hotad i skolan, eftersom andra medier är mer 

lättillgängliga och att det finns lärare som tar genvägar. Nussbaums tre förmågor, kritiskt 

tänkande, kunskap om andra och narrativ fantasi, kan tillgodoses på andra sätt än i 

skönlitteraturen, vilket eleverna hävdar. Då är det viktigt att lärarna har kompetens att förklara 

för eleverna varför skönlitteraturen har en unik potential som konstart och av kognitiva skäl i 

deras utbildning samt kunna poängtera att andra medier är ett bra komplement och inte 

behöver bli en konkurrent, menar jag. Persson (2012) är inne på samma linje och reagerar på 

att det skulle finnas en motsättning mellan skönlitteraturen och de nya medierna. Han menar 

att de istället kan befrukta varandra och de nya medierna kan till och med hjälpa till att blåsa 

liv i de gamla klassikerna.  

När det gäller intresse för att läsa skönlitteratur finns det en spridning från att inte läsa till att 

tycka väldigt mycket om att läsa för både pojkar och flickor oavsett program. Sammantaget 

har pojkar en mer negativ attityd, medan i synnerhet flickor på studieförberedande program 

har en mycket positiv syn på att läsa skönlitteratur, vilket framgår mycket tydligt i min 

undersökning. Wennerström Wohrne (2015) menar att fiktionsläsning många gånger inte 

fungerar i praktiken som stöd för personlighetsutveckling eller omvärldsorientering. I 

synnerhet inte för manliga elever på yrkesprogram som visar en negativ attityd till 

fiktionsläsning, vilket står i vägen för en läsupplevelse. Nordberg (2017) anser ändå att 

undervisningen måste utmana elever som betraktar sig själva som ”icke-läsare” och att 

litteraturdidaktiken har en viktig roll eftersom kompetens och attityd hör samman. För att 

varje elev oavsett bakgrund ska kunna stärka och utveckla sin litterära identitet måste eleverna 

få syn på sitt eget litterära läsande, sitt tolkande och meningsskapande, anser Nordberg.  

Det är intressant att notera att det också finns flickor som kommer från icke-läsande miljöer, 

har lässvårigheter, möter okända litterära repertoarer och ägnar mycket tid till andra medier i 

samma utsträckning som pojkar i motsvarande situation. Vad är det som gör att dessa flickor i 

större utsträckning har en mer positiv attityd till läsning än pojkar i motsvarande situation? 

Vilka framgångsfaktorer kan man hitta hos flickorna?  
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Djupare litterär förståelse 

En majoritet av flickorna men en minoritet av pojkarna oavsett program visar en förmåga att 

sammanfatta det viktiga i boken för att sedan kunna koppla det till boken som helhet och 

omvärlden. Dessa elever belyser i sina citat att de kan stiga ut ur föreställningsvärlden och 

tänka över det de vet (Langer, 2005). Några har dessutom åskådliggjort att de kan objektifiera 

och analysera, vilket visar deras förmåga att utifrån ett metaperspektiv på sin litterära läsning 

medvetet kan resonera kring hur den påverkar den egna personligheten och/eller 

medmänniskor i omvärlden. Det kan betecknas som en väl utvecklad litterär kompetens enligt 

Nordbergs (2017) modell. Flickornas positiva attityd till skönlitterär läsning kan vara en 

anledning till att de anstränger sig för att svara uttömmande på frågorna. Men återigen finns 

det en stor grupp pojkar i denna undersökning som inte förmår att visa dessa kompetenser.  

Undervisningen ska bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet enligt Lgy11. Av 

den anledningen är det oerhört viktigt att lärarna har kunskap om olika läsförståelseteorier, 

som t.ex. receptionsteorierna, för att behärska ett metaspråk om läsningen för att kunna ge 

formativ återkoppling på var i läsprocessen eleverna befinner sig. När lärarna har ett 

metaspråk för vad läsning är och kan förmedla det till eleverna, blir det tydligare var i 

läsprocessen eleverna befinner sig. Då ska inte eventuella läshinder behöva drabba elevernas 

självförtroende utan istället leda till en tydlig handlingsplan för elevens läsutveckling både på 

ett individuellt och organisatoriskt plan.  

I Litteraturutredningen (SOU 2012:65) såg man också detta mönster med brister i elevers 

läskompetens och föreslog Läslyftet för att utbilda lärare, som skulle arbeta med läsförståelse 

utifrån vetenskapliga teorier och beprövad erfarenhet. Jag vill föreslå ett steg till i detta 

viktiga arbete med att utveckla varje elevs läspotential. På varje skola bör finnas en 

specialkompetens i form av en läspedagog som kan stötta både kunskapsmässigt och 

organisatoriskt genom att bistå lärare med aktuell forskning och specialkunskap. Vidare kan 

läspedagogen vara en extralärare vid läsprojekt och textsamtal och hjälpa elever vid läsning 

för att matcha och vidga repertoarer, förklara kontexten, ge lästräning samt hjälpa till med 

kompensatoriska hjälpmedel och annan digital kompetens. Läspedagogen kan också 

tillsammans med skolbibliotekarien ha bokcirklar och lärgrupper för lärare och elever.  

7.4. Läslust  

Kan läsprojekt som Berättelser som förändrar generera läslust? Majoriteten av pojkarna är 

opåverkade av läsprojektet, medan flickorna är mest positiva och på studieförberedande 

program har hälften av flickorna angett att läsprojektet har inneburit en ökad läslust. 
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Nettoeffekten på elevernas uppskattade läslust är att den har ökat något. Inom gruppen 

oförändrat finns både läsare och icke-läsare. 

När det gäller intresse för att läsa skönlitteratur finns det en spridning från att inte läsa till att 

tycka väldigt mycket om att läsa för både pojkar och flickor oavsett program. Sammantaget 

har dock pojkar en mer negativ attityd, medan i synnerhet flickor på studieprogram har en 

mycket positiv syn på att läsa skönlitteratur, enligt min undersökning.  

Svenska pojkars och flickors läslust ligger under genomsnittet i OECD, enligt 

Litteraturutredningen (SOU 2012:65), som pekar på att det är stor korrelation mellan 

läsförmåga och att regelbundet läsa fack- och skönlitteratur. Läsförmågan är alltså nära 

sammanlänkad med läsvanor och läslust. Det är ett misslyckande för svensk undervisning 

anser Årheim (2009) att inte lyckas väcka läslust hos eleverna. Hennes slutsats är att lärarens 

didaktiska val och strategier är oerhört viktiga för att uppnå skönlitteraturens unika potential. 

Persson (2012) menar att konkurrensen är stenhård om uppmärksamheten i och med dagens 

mediekulturella förändring i vår digitaliserade medieekologi. Från att det har varit självklart 

ifrågasätts det idag vad, hur och varför man ska läsa skönlitteratur. Lärare måste möta elevers 

eventuella läsmotstånd med kunskap och konstruktiva lösningar, även om vissa forskare, t.ex. 

Ulfgard (2015), menar att det är en utopi att tro att alla elever ska utveckla läslust. Brodow 

och Rininsland (2009) ger flera förslag på hur lärare kan hjälpa elever till bättre 

läsförutsättningar. Roe (2014) menar att läsmotivation har ett nära samband med 

självuppfattning. Enligt Roe visade PISA- resultatet 2000 att flickor var mer motiverade för 

läsaktiviteter än pojkar, vilket resulterade i bättre läsförståelseresultat för flickorna än för 

pojkarna. Samma tendens visar sig i denna undersökning där det framkommer att flickorna 

har en mer positiv inställning till att läsa skönlitteratur än pojkarna över lag och flickorna har 

också skrivit mer informativa och reflekterande svar. Det kan tolkas som att det finns en 

korrelation mellan attityd och litterär kompetens.  

Olika individers läsintresse och läsförmåga är givetvis en självklarhet, men i skolan måste vi 

ta de mönster vi ser på allvar. Mönstret att pojkar som grupp uppvisar lägre läsmotivation och 

får sämre läsförståelseresultat än flickor som grupp verkar hålla i sig över tid trots den digitala 

utvecklingen. Det belyser hur viktigt det är att lärare och skolorganisationen tar den 

didaktiska frågan vem på stort allvar. I min undersökning har jag valt att inte generalisera 

elever i allmänhet, utan analyserat utifrån program och kön. Det ger en betydligt fylligare bild 

av hur olika elevers läslust och läskompetens ser ut och skolan borde planera undervisningen 

efter detta både organisatoriskt och resursmässigt.  
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Det intressanta i min undersökning är att trots att flickorna överlag är väldigt positiva till att 

läsa skönlitteratur, så läser de obetydligt mer än pojkarna. Förmodligen handlar det om den 

stenhårda konkurrensen om uppmärksamheten från olika digitala medier, andra intressen och 

skolarbeten. Nordberg (2017) noterar i sin undersökning att boken inte är hotad utan läsande 

förknippas fortfarande med skönlitterär läsning i traditionella böcker och verkar inte vara 

hotad av modernare mediaformer, men han ser också att den skönlitterära boken har blivit 

undanträngd på grund av tidsbrist.  

Elevernas förslag på utveckling av läsundervisningen är att bokvalet är genomtänkt och att det 

motsvarar en repertoar som eleverna känner lust till att läsa. Dessutom föreslår de att 

uppgiftstyperna är varierande och intressanta att jobba med och de menar att eftersom det är 

jobbigt för många att läsa behövs ett belöningssystem. Tidsbristen är ett dilemma för att hinna 

läsa skönlitteratur och därför föreslår de att läsning schemaläggs på skolan. Dessa förslag 

påvisar vikten av ett väl fungerande skolbibliotek med en bibliotekarie, att lärare arbetar 

aktivt med att utveckla läsdidaktiken och uppgiftstyperna, att eleverna behöver ett externt 

belöningssystem samt att skolan på organisationsnivå ger eleverna tid för läsning i en lugn 

lärmiljö. 

7.5 Bortfall 

Det finns ett litet bortfall av elever som inte var närvarande på de lektioner då jag genomförde 

enkäten i klasserna. Eftersom de var så få, bedömde jag att deras svar inte skulle påverka 

undersökningsresultatet nämnvärt och därför gavs de inte möjlighet att svara på frågorna i 

efterhand. I en klass var det en närvarande elev som valde att inte svara på frågorna. Det 

skulle vara intressant att veta av vilken anledning vederbörande inte ville svara på frågorna 

och dennes svar skulle kunna vara av intresse, eftersom det kan handla om bristande 

engagemang och lust att genomföra en uppgift. Men, eftersom jag inte ville efterforska vem 

eleven var, så faller möjligheten att få veta anledningen till det svarsbortfallet. 

Undersökningens externa bortfall är litet och likaså är det interna bortfallet litet på den öppna 

fråga som efterfrågar respondenternas beskrivning av något de blev berörda av i den bok de 

läst. Det kan vara så att de elever som valt att inte svara mycket väl kan läsa och förstå en 

text, men inte känt tillräcklig motivation för att svara på denna enkät.  

När eleverna ombads att förklara vad det de blev berörda av har för betydelse för handlingen i 

boken och omvärlden, ställs krav på att höja blicken för att analysera och beskriva, vilket 

innebär om de kan balansera inlevelsen, den empatiska läsningen, med ett kritiskt perspektiv. 
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Det kan vara en anledning till att det interna bortfallet blir betydligt större på dessa frågor. 

Svar som inte ger specifik information som ”vet ej” är svårtolkat, precis som ”inte mycket” 

till ”väldigt mycket”. Av den anledningen har den typen av svar kodats i internt bortfall. Här 

kan noteras att det är till största delen pojkar som ger kortfattade svar utan att tillföra 

tolkningsbar information, och störst är bortfallet för pojkar på yrkesprogram. Dock har en 

majoritet av övriga elever svarat med innehåll och analys.  

7.6. Avslutande kommentar 

Vad motiverar denna studie? I Litteraturutredningen (SOU 2012:65) skrivs att ”avkodning 

och läsförståelse är två centrala begrepp inom forskningsfältet” (s. 79). Det behövs 

välutbildade och kompetenta lärare som är väl pålästa om litteratur som kan matcha elevernas 

läsutveckling och använda läsförståelsestrategier så eleverna kan utveckla ett mer analytiskt 

förhållningssätt till läsprocessen där de tolkar och reflekterar över texten. Dessutom 

uppmärksammas att läsprojekt i skolan sällan utvärderas. Denna undersökning ger verktyg för 

praxisnära forskning och begrepp för formativ återkoppling på läsutveckling, eftersom den 

ger ett bidrag till perspektiv på läsprocessen från avkodning till läsförståelse.  

Elevers läsförståelse är viktig på både en individuell och samhällelig nivå i vårt demokratiska 

informationssamhälle. Men många läsförståelseutvärderingar visar att elevers läsförståelse 

dalar i vårt land, så även i andra länder, och av den anledningen är det viktigt att det finns 

kunskap genom hela skolgången om hela läsprocessen även på gymnasienivå. Med gedigen 

kunskap om den viktiga läsprocessen har lärarna en möjlighet att lotsa eleverna till mer 

kvalitativ läsutveckling. Eftersom dagens elever ägnar mer tid till snabba digitala medier än 

längre komplicerade texter på sin fritid, kommer ansvaret för automatiserad avkodning och 

vidare läsutveckling ligga på skolan till största delen i framtiden, tänker jag.  

Studien har givit en intressant överblick av elevernas läsvanor och attityder till att läsa 

skönlitteratur, deras syn på skönlitteraturens påverkan på medmänsklighet samt 

grundläggande demokratiska värderingar, vilket har fungerat som en bakgrund till 

utvärderingen av deras litterära kompetens. I analysen framkommer flera intressanta aspekter 

på vad lärare behöver beakta för att nå så många elever som möjligt för att utveckla elevernas 

läsprocess och läslust.  

Eftersom undervisning är en oerhört komplex verksamhet med många parametrar som 

påverkar förutsättningar och resultat är den praxisnära forskningen extra svår att genomföra. 

Jag har i många år intresserat mig för läsförståelseutveckling bland ungdomar och arbetat med 
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olika läsprojekt, som jag gärna hade velat utvärdera mer utförligt. Denna undersökning har av 

den anledningen blivit mer omfattande än vad uppgiften rymmer, men mitt genuina intresse 

tog överhanden. Resultatet blev minst två utredningar i en. 

Studiens metodansats, mixad metod, med enkät innehållande både öppna och slutna frågor är 

att föredra när man vill nå många och ändå få kvalitativa svar (Bryman, 2011; Stukát, 2011; 

Åsberg, 2001). I min studie hade jag som föresats att få lika många svar från 

studieförberedande program/yrkesprogram samt flickor/pojkar och på så sätt få in över 

etthundra svar. Tyvärr gick inte det att ordna, eftersom det inte var fler klasser på 

yrkesprogram som arbetade med detta läsprojekt på samma skola. När jag hade sammanställt 

resultaten från enkäten upptäckte jag att det är de svar som inte kommit fram i 

undersökningen är de mest intressanta. Jag skulle gärna vilja göra djupintervjuer med de 

elever som inte svarat på de öppna frågorna för att få deras syn på läskompetens och läslust 

kopplat till demokratiska värderingar och vad skolan kan göra för att få dem med på läståget.   

 

7.7. Vidare forskning 

 

• Göra djupintervjuer med de elever som i denna undersökning inte svarat på de öppna 

frågorna och som inte har läslust. Dessa elever är skolans didaktiska utmaning och 

deras svar kan vara nyckeln till hur skolan på bästa sätt kan skapa förutsättningar för 

läslust och läskompetens.  

• Göra en longitudinell studie från förskolan till gymnasiets årskurs ett med några 

klasser i en kommun där lärarna är extra kunniga om läsinlärning och läsutveckling på 

alla stadier. Vilka läsare blir eleverna och upplever alla elever att de når sin 

läspotential och därmed läslust? 

• Undersök skönlitteraturens möjligheter för våra digitala infödingar i ett intermedialt 

samarbete. Vad bidrar den skönlitterära boken med i samverkan med det s.k. vidgade 

textbegreppet som bild, film, musik, bloggar och andra medier i vårt medieekologiska 

samhälle?  

• Skönlitteratur som livskunskap. Hur kan elever beskriva att t.ex. textsamtal om 

existentiella frågor utifrån skönlitteratur påverkar deras personlighetsutveckling.  
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