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Sammanfattning 

Syftet med denna undersökning är att försöka nå en förståelse av vad som styr ungdomars 

attityder till skönlitteratur. Syftet är också att undersöka om lärare i svenska kan ha någon 

påverkan på ungdomarnas attityder. För att närma mig problemet har jag valt att studera sex 

uppsatser som på olika sätt behandlar ungdomars läsvanor och deras attityder till 

skönlitteratur. 

 

Jag avser med andra ord att utföra en metaundersökning genom att belysa, koppla samman 

samt diskutera uppsatsernas resultat och diskussion. Jag utgår också från tidigare forskning 

som ligger nära mina frågeställningar.  

 

Undersökningen visar att en majoritet av ungdomarna som presenteras i uppsatserna, 

framförallt manliga elever, har en negativ attityd till att läsa skönlitteratur. Detta mönster går 

att utläsa både i skol- och hemmiljö. Dessa attityder, menar de olika undersökningarna, går att 

härleda till många olika faktorer. Något som många uppsatser beskriver är att hemmiljön och 

föräldrarnas engagemang är en viktig del för att skapa positiva attityder redan i tidig ålder. 

 

De intervjuade eleverna, som går klass nio samt på gymnasiet, tycker att undervisningen i 

litteratur och val av litteratur många gånger inte är tillräckligt intressant. Många av de 

intervjuade lärarna är medvetna om och de försöker att skapa en undervisningssituation som 

främjar elevernas läslust. Detta sker i huvudsak genom att läraren ser individerna i 

klassrummet och inte klassen som en egen enhet. Valet av böcker sker utifrån vilka intressen 

eleverna har, vad de går för gymnasieprogram samt vad de har för kön. Vidare anser både 

elever och lärare att uppföljningen av en läst bok är mycket viktig. Detta kan ske genom en 

skrivning eller boksamtal.       
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1. Inledning 
Något som har väckt min uppmärksamhet under de år som jag har läst till gymnasielärare i 

svenska är elevernas förhållningssätt till att läsa skönlitteratur. Under den 

verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, har jag åtskilliga gånger klivit in i klassrum där 

elever mellan sexton och nitton år har suttit och väntat på att få höra vad som står på 

dagordningen i kurserna Svenska A och B. Oavsett om det handlat om elever på studie- eller 

yrkesförberedande program har reaktionerna hos dem varit varierande när de har fått veta att 

de ska läsa skönlitterära verk. Vid ett flertal tillfällen har eleverna yttrat sitt missnöje genom 

högljudda protester eller långa suckningar. Men vid andra tillfällen har reaktionen varit den 

motsatta med elever som ställer frågor kring skönlitterära genrer och epoker.  

 

Om man ser på hur litteraturundervisningen såg ut under tidigt 1900-tal slår det mig att den 

framstår som både svårare och mer krävande än vad den är idag.
1
 Hur kunde skolan bedriva 

en mer kvalificerad litteraturundervisning då än nu? Lars Brink är av den uppfattningen att 

under tidigt 1900-tal var det bara ungdomar till välutbildade som läste vid gymnasium. Detta 

medförde att det bara var en liten del av ungdomarna som hade litteraturundervisning på 

gymnasienivå. Dessa ungdomar läste på gymnasiet för att de skulle utbilda sig vidare. Det här 

medförde, att oavsett vad de tyckte om att läsa skönlitteratur var de tvungna att få ett betyg i 

ämnet. Idag går nästan alla ungdomar gymnasieskolan och de flesta får litteraturundervisning, 

såväl motiverade som omotiverade elever. Detta medför att läraren måste jobba med att skapa 

bättre attityder till läsning hos alla elever. Därför måste läraren hitta nya vägar för att 

motivera eleverna. Det fungerar inte längre att säga att August Strindbergs verk är finkultur 

och någonting exklusivt för att skapa läslust hos ungdomarna.  

 

I denna uppsats kommer jag att med hjälp av tidigare forskning försöka bringa klarhet i hur 

lärare kan jobba med ungdomarnas attityder till skönlitteratur, hur de kan motivera dem, samt 

förklara varför de ska läsa skönlitteratur. En fråga som också kommer behandlas är om det 

finns faktorer utanför skolmiljön som kan påverka ungdomarnas attityder till att läsa 

skönlitteratur.   

 

För att kunna bringa klarhet i de frågor som behandlas i denna uppsats kommer jag framförallt 

att diskutera och undersöka tidigare uppsatser som behandlar dessa frågor. Genom att utnyttja 

                                                
1 Brink (1992) s.29-38. 
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redan befintligt material kan det finnas möjlighet att förmedla en bredare bild än om jag hade 

begränsat mig till egna intervju- och enkätstudier. Undersökningen utgår från sex olika 

uppsatser som alla berör de frågor som denna undersökning vill besvara. De använder sig av 

olika tillvägagångssätt men utgångspunkten ligger inom ramen för de frågeställningar som jag 

vill ha svar på. 

 

Ett av de viktigare begreppen som genomsyrar hela uppsatsen är litteraturbegreppet. Eftersom 

stora delar av undersökningen bygger på information kring detta begrepp vill jag förtydliga 

några för denna uppsats väsentliga innebörder. Med litteratur avser jag skönlitteratur, från 

äldre kanoniserade verk till modernare deckare, d.v.s. den skönlitteratur som uppsatserna i 

denna undersökning belyser.   

 

1.1 Syfte och metod   

Utifrån några befintliga undersökningar kommer jag att försöka kartlägga skolungdomars 

attityder till läsning av skönlitteratur för att därigenom försöka se orsakerna till de olika 

attityderna. Utifrån denna kartläggning avser jag att i denna undersökning diskutera möjliga 

vägar till en attitydförändring. 

 

Syftet med denna uppsats är att med hjälp av tidigare forskning försöka besvara följande 

frågeställningar: 

 

 Vilka faktorer utanför skolmiljön kan ha betydelse för en positiv attityd till 

skönlitteratur hos eleverna? 

 Vilka didaktiska tillvägagångssätt kan läraren arbeta med för att skapa en positiv 

attityd till att läsa skönlitteratur? 

 

1.2 Material och urval      

Som jag tidigare har beskrivit kommer jag att undersöka tidigare uppsatser som har skrivits 

vid olika högskolor och universitet med inriktning mot de frågeställningar som jag behandlar. 

Jag har valt att använda mig utav sex uppsatser som alla har en koppling till undersökningen. 
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Jag har gjort ett urval som grundar sig på att uppsatsernas inriktning ska behandla ungdomars 

läsning av skönlitteratur. Vidare har jag försökt att använda mig av uppsatser som belyser de 

frågeställningar som jag vill besvara i min undersökning. Urvalet har grundat sig på att välja 

uppsatser som tillsammans kan besvara eller belysa mina frågeställningar vilket medför att de 

enskilda uppsatserna inte alltid behandlar alla aspekter av mina frågeställningar.       

 

Utifrån uppsatserna i denna undersökning kommer jag att göra en koppling till tidigare 

forskning som behandlar de ämnen som undersökningen bygger på. De texter jag främst 

kommer att behandla är Lars Brinks ”Konsensus om Kanon? – Kanonbild och 

ämnesuppfattning hos 75 litteraturlärare” i Kanon och tradition – Ämnesdidaktiska studier om 

fysik, historia och litteraturundervisning, red. Lars Brink och Roy Nilsson;
2
 Litteratur och 

undervisning: om litteraturläsningens institutionella villkor av Bengt Linnér;
3
 Att läsa 

skönlitteratur med tonåringar av Gunilla Molloy
4
 och Samtalsgenrer i gymnasieskolans 

litteraturundervisning: en ämnesdidaktisk studie skriven av Eva Hultin.
5
       

 

1.3 Tidigare forskning 

I denna del presenteras kortfattat det material som ligger till grund för denna undersökning.  

 

I Att läsa skönlitteratur med tonåringar behandlar Gunilla Molloy ungdomars attityder till att 

läsa skönlitteratur.
6
 Författaren väljer att lyfta fram vad läraren kan göra i sin undervisning för 

att motivera eleverna, ungdomarna till att läsa. Hon menar att läraren ska försöka skapa en 

stimulerande litteraturundervisning. 

 

Lars Brink har genomfört en studie i Kanon och tradition – Ämnesdidaktiska studier om fysik, 

historia och litteraturundervisning, ”Konsensus om Kanon? – Kanonbild och 

ämnesuppfattning hos 75 litteraturlärare” -i syfte att undersöka den bild av skönlitteratur som 

finns hos litteraturvetare, vid universitet och högskolor men även hos lärare på gymnasiet.
7
 

                                                
2 Brink, ”Konsensus om Kanon? – Kanonbild och ämnesuppfattning hos 75 litteraturlärare” | Brink & Nilsson 

red. (2006). 
3
 Linnér (1984). 

4
 Molloy (2003). 

5 Hultin (2006). 
6
 Molloy (2003). 

7 Brink (2006). 
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Fokus lägger författaren vid val av innehåll i litteraturkurser, vilka delar som är centrala i 

utbildningssyfte och relationen mellan de olika utbildningsnivåerna. 

 

Bengt Linnér skriver i Litteratur och undervisning – Om litteraturläsningens institutionella 

villkor att de flesta texter är skrivna i en bestämd situation, med en specifik intention av 

författaren.
8
 Utifrån detta utvecklar författaren hur läraren kan jobba med rätt texter till 

eleverna. 

 

Eva Hultin har skrivit en doktorsavhandling, Samtalsgenrer i gymnasieskolans 

litteraturundervisning – en ämnesdidaktisk studie vars syfte är att kunna urskilja olika 

samtalsgenrer inom den litteraturundervisning som bedrivs på gymnasial nivå.
9
 Hon 

diskuterar fyra olika samtalsgenrer som hon anser är viktiga för att skapa en intressant 

litteraturundervisning i skolan. 

 

Cecilia Stålhandske har skrivit en uppsats, ”Läslust! – Tio femtonåringars läsvanor och 

attityder till läsning av skönlitteratur” där hon studerar tio ungdomars läsvanor samt attityder 

till att läsa skönlitteratur.
10

 Det finns enligt henne många konkurrerande medier till 

skönlitteratur. Hon undersöker hur dessa ungdomars läsvanor ser ut samt vad de tycker är 

intressant med att läsa. 

 

”Ska vi läsa? – En studie i elevers lust att läsa” är en uppsats där Eva Brolin och Sandra 

Ericsson, undersöker vad som kan skapa läslust hos ungdomar.
11

 De gjorde en 

sammanställning av en intervjustudie med lärare och elever. Utifrån detta resultat har de 

diskuterat hur läraren kan jobba för att skapa ett intresse hos ungdomarna till skönlitteratur.  

 

Varje år kommer det rapporter enligt Klara Näslin som pekar på att svenskarnas bokläsning 

minskar.
12

 I ljuset av detta har hon skrivit en uppsats, ”På tröskeln till bokflödet”, som kanske 

kan öka förståelsen för de motiv och attityder som ungdomar har till att läsa främst 

skönlitteratur.  

 

                                                
8 Linnér (1984). 
9 Hultin (2006). 
10 Stålhandske (2008). 
11 Brolin & Ericsson (2006). 
12 Näslin (2006). 
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Henric Axéll och Erik Wister undersöker i uppsatsen, ”Ungdomars läsande - en studie om 

läsvanor och attityder till läsning bland flickor och pojkar under grundskolans senare år”, 

kopplingen mellan genus och attityder till att läsa skönlitteratur.
13

 I uppsatsen ”Ungdomars 

läsvanor” utvecklar de undersökningen genom att studera om det finns något samband mellan 

genus, klass och etnicitet i frågan om gymnasieelevers attityder till att skönlitteratur. 

 

Martina Olsson har i uppsatsen ”Män som inte läser skönlitteratur” genomfört en 

intervjustudie med män där hon försöker visa varför de inte läser skönlitteratur.
14

 Med hjälp 

av resultatet diskuterar hon tänkbara anledningar till varför dessa män inte väljer att läsa på 

sin fritid. 

 

Camilla Nilsson och Malin Tuveborg Svartling har i uppsatsen ”Att köra in en bokvagn 

fungerar inte” gjort en undersökning vars grundtanke är att belysa vilka faktorer i 

skolundervisningen som främjar attityderna till läsning av böcker hos gymnasieelever.
15

     

 

2. Ungdomar och skönlitterär läsning 

2.1 Tankar om skönlitteraturens betydelse 

Innan jag går vidare vill jag lyfta fram en viktig fråga som måste besvaras för att kunna ta 

ställning till den tidigare forskningen. Frågan är: varför är det viktigt att läsa skönlitteratur? 

Jag vill preliminärt ge några skäl till litteraturundervisningens nytta innan jag närmare kan 

diskutera den tidigare forskningen.  

 

Magnus Persson skriver i boken Varför läsa litteratur? om skönlitteraturens betydelse.
 16

 Han 

menar att det många gånger kan vara svårt att få både ungdomar och vuxna att inse fördelarna 

med att läsa skönlitteratur. Det kan vara svårt att se fördelarna när det handlar om personlig 

utveckling utifrån demokratiska värderingar, analysförmåga och kulturell förkovring. Det 

första som kan lyftas fram som viktigt med att läsa skönlitteratur är att den språkliga 

utvecklingen gagnas. Med detta avses att en individ som läser skönlitteratur lär sig nya sätt att 

uttrycka sig både muntligt och skriftligt. Genom att läsa får individen en förståelse för 

                                                
13 Axéll & Wister (2007). 
14 Olsson (2008). 
15 Nilsson & Tuveborg Svartling (2004). 
16 Persson (2007) s.7-10. 
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språkets uppbyggnad och hur man kan förhålla sig till språket och använda det själv. Det 

andra som kan ses som viktigt är den allmänbildning som individen får genom att läsa 

skönlitteratur. Hur mycket allmänbildning litteraturen ger kan självklart variera beroende på 

vilka genrer det rör sig om. Olika genrer kan påverka individer på olika sätt när det gäller den 

allmänbildande funktionen. Detta beror på vad individen har med sig för personlig erfarenhet 

när den läser litteraturen.  Bland annat kan frågan om litteraturens kulturarvsförmedlande roll 

vara avhängig läsarens tidigare bildning. Det tredje som kan ses som viktigt är att individen 

kan få hjälp med den personliga utvecklingen genom att läsa. Med det avses möjligheten att 

den individ som läser tar till sig nya intryck som den sedan bearbetar och gör till sina egna. 

Det fjärde som lyfts fram är utvecklingen av individens analytiska tänkande. Detta innebär att 

individen kan analysera en text på olika nivåer och kunna relatera texten till olika kulturella 

och samhälleliga kontexter.  

 

Dessa tankar kring skönlitteraturens betydelse kommer att användas genom hela 

undersökningen. Det kommer att framgå tydligt hur dessa tankar går att koppla samman med 

den tidigare forskningen.  

2.2  Ungdomarnas läsning på fritiden 

Klara Näslin beskriver i sin uppsats ”På tröskeln till bokflödet” varför ungdomar befinner sig 

på olika trappsteg när det gäller läsvanor. Varje år kommer det rapporter som pekar på att 

svenskarnas bokläsning minskar. Det finns statistik som visar hur många som läser, vad de 

läser och hur mycket de läser. Dock finns det inte lika mycket material som förklarar denna 

utveckling. Näslin försöker i sin uppsats att belysa ungdomars läsutveckling. Hon menar att 

boken har fått en annan ställning i dagens mediala mångfald. Det finns helt enkelt många 

medier att välja mellan för ungdomarna, som konkurrerar med boken, bland annat datorspel 

och olika internetsidor. Syftet med hennes uppsats är att försöka skapa en ökad förståelse för 

de attityder som ungdomarna har till att läsa främst skönlitteratur. Vidare vill författaren även 

lyfta fram vilka faktorer som påverkar valet att konsumera böcker eller inte. När det gäller att 

skapa positiva attityderna till skönlitteratur använder Klara Näslin en förklaringsmodell 

formad som en trappstege.
17

  På det första trappsteget befinner sig de elever som är ovana 

läsare, det vill säga de som nästan aldrig läser böcker. Hennes uppfattning är att anledningen 

till denna attityd hos eleverna beror på att de har ett förhållningssätt till böcker, som bygger på 

                                                
17 Näslin (2006) s.38-46. 
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att de ska ha någon form av nytta av att läsa boken.
18

 Elevernas attityder till böcker är av en så 

kallad utilitaristisk form, det vill säga, eleverna relaterar läsandet till grundläggande principer 

av belöning och bestraffning. På det andra trappsteget finner man elever som läser ibland eller 

ofta. Denna nivå skiljer sig markant från den första. Näslin beskriver dessa elever som att de 

har en attityd till läsning som går att sammankoppla med kulturella värderingar och 

prioriteringar.
19

 Eleverna på denna nivå ser vikten av läsning och att den styr en del av deras 

kunskap, identitet och status. På det tredje trappsteget finner man de vana läsarna och de som 

känner att böcker är en del av livet. Näslin menar att en elev med detta förhållningssätt till att 

läsa skönlitteratur, har en attityd som bygger på att hon eller han själv är en bokslukare och att 

boken är en del av elevens värdesystem.
20

 Näslin beskriver inte begreppet värdesystem 

ingående men det skulle kunna tolkas som att det är en viktig del av elevens generella 

livsuppfattning. Samtidigt skulle det kunna betyda att eleven prioriterar böcker och läsning i 

livet.  

 

De resultat som Klara Näslin kommer fram till i sin uppsats sammanfaller i stort med den 

generella uppfattning man kan återfinna i samtliga här undersökta uppsatser, det vill säga att 

det finns både ungdomar som tycker om att läsa samt de som inte gör det. Samtidigt beskriver 

Näslins resultat en generell och allmän bild, det vill säga, människor tycker olika om saker 

och ting. I detta fall är det läsning av litteratur som är utgångspunkten. I hennes fall är 

majoriteten av ungdomarna intresserad av att läsa. Det som kan uppfattas som intressant med 

hennes uppsats är att hon diskuterar vad det är som gör att olika ungdomar hamnar på olika 

trappsteg. Hennes uppfattning är att de ungdomar som befinner sig på steg tre, samt även till 

viss mån på steg två finner ett nöje i att läsa böcker. Läsning är intressant för dem på samma 

sätt som datorspel eller TV är intressant för andra ungdomar. Samtidigt kan man fastslå att 

dessa ungdomar inte behöver motiveras att läsa, istället är det ungdomarna på steg ett som 

man bör koncentrera sig på. Om jag ska hitta någonting i de övriga uppsatserna som 

konstruktivt kan svara på mina frågeställningar kan det vara bra att fokusera på Näslins syn på 

dem som inte tycker om att läsa. Man kan kanske tänka sig att en person som tycker om att 

läsa inte har svar på varför de som inte läser inte finner något intresse i det. I Näslins uppsats 

är det tydligt att ungdomarna på steg ett inte ser någon mening med läsandet. De känner att 

det inte finns någon nytta med att läsa böcker då det inte hjälper dem i deras vardagliga liv. 

                                                
18 Näslin (2006) s.41-42. 
19 Näslin (2006) s.43. 
20 Näslin (2006) s.44. 
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Detta går att koppla till vilka fördelar som läsning har för individen.
21

 Olika fördelar med och 

motiv till att läsa litteratur har tidigare diskuterats i uppsatsen och det framstår som väldigt 

tydligt i dessa ungdomars resonemang att de inte är medvetna om de fördelarna. Men 

samtidigt är det bra att ställa frågan hur ungdomarna ska få svar på frågan om varför det är bra 

att läsa skönlitteratur. Näslins uppsats beskriver bland annat ungdomar som inte finner något 

värde med att läsa skönlitteratur. Min undersökning grundar sig mer på positiva attityder som 

kan hjälpa ungdomar som inte ser fördelarna med att läsa. Samtidigt finns det en poäng med 

att lyfta fram dessa ungdomar för, att skapa förståelse för deras syn på läsning av 

skönlitteratur. Denna förståelse, att ungdomar ser olika på läsning kan sedan användas i 

diskussionen i min undersökning.   

 

Om problemet hur man ska komma i kontakt med de ungdomar som inte finner intresse i att 

läsa skönlitteratur på fritiden skriver Bengt Linnér. Han beskriver läsrummet som en viktig 

del för att skapa ett positivt läsande.
22

 Författaren menar att läsrummet eller lässituationen är 

en viktig faktor vid en inspirerande läsning. Läsaren kan ha olika förhållningssätt till läsning 

beroende på om den sker i skolan, på bussen eller hemma i soffan. Det är viktigt att försöka 

att fånga upp de eventuella positiva attityder till läsning som eleven har i hemmet med den 

läsning som förekommer i skolan. Författaren har ingen utvecklad metod för att integrera 

dessa olika läsvanor med varandra, utan understryker enbart dessa omständigheter.      

 

Linnér menar att läraren kan försöka att fånga den positiva läsupplevelsen som eleven har i 

hemmiljön så att den även skulle kunna finnas i skolmiljön. Samtidigt skulle det kanske kunna 

gå att vända på hans resonemang. Möjligtvis är det lika viktigt att ungdomarna tar med sig 

den positiva läsupplevelsen från skolan till hemmiljön. Om man utgår från Klara Näslins 

resultat finns det många ungdomar som inte alls läser på fritiden.
23

 Därför skulle det kunna 

vara bra att, om ungdomarna har positiva läsupplevelsen i skolan, försöka överföra den till 

hemmiljön. I detta fall finns möjligheten att ungdomarna ser en positiv läsupplevelse i skolan 

som en anledning till att även börja läsa på fritiden. Det som kan ses som intressant med Klara 

Näslins undersökning är att hennes resultat av ungdomarnas läsning överrensstämmer med 

bilden att många ungdomar inte finner samma intresse av böcker som tidigare. Istället är det 

                                                
21 Persson (2007) s.7-10. 
22 Linnér (1984) s.14-22. 
23 Näslin (2006) s.42. 
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andra medier som intresserar ungdomarna. Näslins undersökning skulle kunna ses som inom 

ramen för vad tidigare forskning har kommit fram till.  

 

Christina Ohlin-Scheller har skrivit doktorsavhandlingen Mellan Dante och Big Brother där 

konkurrerande medier till skönlitterär läsning belyses.
 24

 Hon menar att det sedan 1970-talet 

har växt fram en så kallad moralpanik kring användning av nya former av medieuttryck. 

Denna moralpanik har många gånger spridits från akademiska kretsar bestående av 

professionella förmedlare så som lärare, bibliotekarier samt i viss grad forskare. Näslins 

forskning visar att det finns ett minskat intresse för skönlitterär läsning hos ungdomarna. 

Samtidigt skriver Ohlin-Scheller om moralpaniken kring detta faktum samt de nya medierna 

som intresserar ungdomarna istället för läsning. Vidare lyfter Ohlin-Scheller frågan om detta 

är ett problem för ungdomarnas personliga utveckling? Frågan om det finns någon fördel med 

skönlitterär läsning har tidigare belysts i denna uppsats. Hennes infallsvinkel är den att 

ungdomarnas utveckling kanske inte stagnerar om läsningen består av populärkulturella texter 

istället för kanoniserad litteratur.           

 

En uppsats som också handlar om samma ämne som tidigare belysts, det vill säga, vad som 

kan skapa positiva attityder hos ungdomarna är Martina Olssons”Män som inte läser 

skönlitteratur” där hon väljer att lyfta fram föräldrarnas roll. Hon presenterar information som 

visar att en positiv attityd till skönlitterär läsning grundläggs redan i tidig ålder i hemmiljön.
25

 

Författaren utgår från tidigare forskning som drar samma slutsatser som hennes, det vill säga 

att ungdomar som har uppmuntrats att läsa skönlitteratur i tidig ålder, sannolikt även väljer att 

läsa skönlitteratur som vuxna. Vidare anser hon att det är viktigt att föräldrarna visar att 

läsning även kan vara användbar utanför skolan och på så sätt skapa lässtimulans även utanför 

skolan. Detta är för övrigt viktigt enligt författaren både för att skapa bättre förutsättningar för 

läraren i skolan, men även ur ett genusperspektiv. Alltså att föräldrarna inte ska göra skillnad 

på läsningens värde beroende på barnets kön. Hon har kommit i kontakt med många olika 

gymnasieklasser där elevernas attityder inför skönlitteratur har varit mycket splittrad. Detta 

menar hon visar ännu tydligare att det måste finnas förståelse hos både föräldrar och skolan 

för att kunna stötta och skapa ett positivt förhållningssätt till litteratur. Om man utgår ifrån 

den ”attitydstege” som Klara Näslin använder sig av i sin uppsats, för att kunna definiera 

elevernas attityder till att läsa skönlitteratur befinner sig många av de elever som Martina 

                                                
24 Olin-Scheller (2006) s.12-13. 
25 Olsson (2008) s.36-39. 
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Olsson beskriver på den första nivån.
26

 Detta skulle kunna påvisa att i vissa fall finns det 

många ungdomar som befinner sig långt ned på den trappstege som Klara Näslin presenterar. 

 

Martina Olssons uppfattning om föräldrarnas viktiga roll i frågan om ungdomarnas attityder 

till skönlitteratur är säkert riktig. Men det är oftast lättare att skriva som Martina Olsson gör, 

att föräldrarna ska vara positiva och stötta sina barn till att läsa, än att få dem att göra det på 

ett sätt så att de påverkar sina barn till ett positivt resultat. Här vill jag gå tillbaka till frågan 

vilken nytta skönlitterär läsning har för ungdomarna. Det är kanske svårt som förälder att 

diskutera de fördelar som Persson presenterar och diskuterar, exempelvis personlig utveckling 

utifrån demokratiska värderingar, analysförmåga och kulturell utveckling.
27

 För många av 

ungdomarna finns det fler intressen som styr fritiden. Att det finns många konkurrerande 

intressen till att läsa böcker på fritiden har Cecilia Stålhandske visat i sin uppsats.
28

 

Författaren menar att många av de intervjuade eleverna hellre väljer att spela datorspel eller 

surfa på internet. Men en majoritet av dessa elever har även en positiv attityd till att läsa 

böcker på fritiden. Författaren tror att det kan finnas ett samband mellan att dessa elever läser 

mycket i andra medier än böcker och att de på så vis lättare kan närma sig litteraturen. Om 

eleven har lätt att läsa i andra sammanhang kan även läsning av skönlitterära verk underlättas. 

Detta resonemang för även Christina Ohlin-Scheller som jag tidigare har skrivit om, att 

ungdomarnas läsutveckling kanske inte stannar upp om läsningen består av populärkulturella 

texter och medier istället för kanoniserad litteratur.
29

 Därför kan Stålhandskes resonemang, att 

ungdomar kan få en mer lättsam inställning till att läsa skönlitteratur om de även läser andra 

medier på fritiden, ses som intressant.. Det kan vara rimligt att anta att ungdomar som läser 

och får en positiv upplevelse av att läsa andra medier än skönlitteratur på fritiden, även får en 

positivare syn på skönlitterär läsning, än om de inte har läst andra medier på fritiden. 

 

Cecilia Stålhandskes uppfattning att det finns många konkurrerande medier till böcker kan ses 

som sannolik. Men samtidigt går det att till viss del ställa sig frågande till hennes antaganden 

om att det skulle finnas något samband mellan ungdomars läsvanor och hur mycket tid de 

lägger ner på andra medier. Som jag tidigare nämnt diskuterar Christina Ohlin-Scheller detta i 

sin doktorsavhandling.
30

 Ohlin-Scheller anser att hon inte kan säga bestämt, att läsning av 

                                                
26 Näslin (2006) s.41-42. 
27 Persson (2007) s.7-10. 
28 Stålhandske (2008) s.25-27. 
29 Olin-Scheller (2006) s.12-13. 
30 Olin-Scheller (2006) s.12-13. 
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andra medier alltid ger positiva resultat för att ungdomarna ska läsa skönlitteratur. Men Ohlin-

Scheller tycker sig se resultat i sin undersökning som pekar mot att ungdomarna är mer 

selektiva i valet av skönlitteratur, det vill säga, att de inte bara tar en bok slumpmässigt från 

hyllan. De vill skapa sig en trevlig läsupplevelse. Samtidigt är det väldigt svårt att säga att 

läsningen påverkas positivt eller negativt på grund av andra medievanor. Jag kommer att 

återkomma till Ohlin-Scheller längre fram. Om jag fortsätter att återknyta till Stålhandskes 

intervjuer syns inget klart samband mellan andra medier och skönlitterär läsning. Vidare går 

det att ställa sig skeptisk till de resultat som hennes undersökning visar. Jag ställer mig 

frågande till hur hon har kommit fram till att nästan alla elever kan vara positivt inställda till 

att läsa skönlitteratur både på fritiden och i skolan. Denna bild överensstämmer inte med de 

andra uppsatsernas bild av ungdomars attityd till skönlitteratur. En anledning till hennes 

mycket positiva resultat skulle kunna vara att hennes urval av elever inte har skett 

slumpmässigt.
31

 I hennes fall handlar det om att hon tog de första tio eleverna som blev klar 

med en uppgift och hon tror att det var de mest studiemotiverade som blev klar först. Detta 

skulle kunna tyckas påvisa att hennes undersökning blir snedvriden resultatmässigt. Vidare 

vill jag utveckla Stålhandskes resonemang att andra medier har direkt påverkan för 

ungdomarnas skönlitterära läsning. Christina Ohlin-Scheller skriver i sin doktorsavhandling 

om de populärkulturella mediernas påverkan på ungdomarna utifrån en litterär synvinkel.
32

 

Hennes uppfattning i frågan om hur medierna påverkar ungdomarna är att det inte går att ge 

något konkret svar. Hon understryker att inte all populärkulturell media går att jämställa med 

kanoniserad litteratur. Samtidigt visar hon i sin undersökning att om ungdomarna får välja 

litteratur själv kan det ge goda läsresultat. Det som vidare kan ses som intressant utifrån min 

undersökning är, att ungdomarnas urval av litteratur sker utifrån stor selektivitet, enligt Ohlin-

Scheller.
33

 Ungdomarnas avgränsningar vid val av litteratur kan således resultera i att de 

utvecklar läsningen på en god nivå enligt Ohlin-Scheller. Hon menar att många ungdomar 

söker ett så kallat bruksvärde när de väljer vilken populärlitteratur som de ska läsa. Detta kan 

medföra att ungdomarna tillägnar sig litteraturen mer positivt än vad många kritiker till 

populärlitteratur tidigare har befarat. Samtidigt redovisar inte Ohlin-Scheller några 

forskningsförankrade resultat att populärlitteratur är bättre för ungdomarnas intresse för 

litteratur och läsutveckling. Ohlin-Schellers doktorsavhandling kommer att belysas ytterligare 

i samband med frågeställningen om lärarens förhållningssätt till skönlitteratur.   

                                                
31 Stålhandske (2008) s.15. 
32 Olin-Scheller (2006) s.144-147. 
33 Olin-Scheller (2006) s.146. 



 

 

12 

 

 

En aspekt som enbart Henric Axéll och Erik Wister tar upp i deras uppsats, är ungdomarnas 

etniska och språkliga bakgrund.
34

 De anser att ungdomarnas etniska bakgrund kan vara en 

tydlig bidragande orsak till deras attityder inför skönlitteratur. Denna uppfattning bygger på 

svaren på den fråga som de ställde till ungdomarna, nämligen om deras föräldrar läste för dem 

som barn. På denna fråga är andelen ja lägre hos ungdomar med föräldrar med annan etnisk 

och språklig bakgrund än hos ungdomar vars föräldrar har svenska som modersmål. Varför 

frågan visar detta resultat kan de inte ge något konkret svar på i och med att de har genomfört 

en enkätstudie där inte orsakerna efterfrågas. Elever med föräldrar med annat modersmål än 

svenska har inte givit några kommentarer på varför föräldrarna inte läste för dem. I och med 

att de har svenska som andraspråk och att detta är en relativt stor grupp ungdomar i Sverige 

anser Henric Axéll och Erik Wister att det är viktigt att lyfta denna fråga. På samma sätt som 

föräldrar och skolan måste hjälpas åt att skapa positiva attityder till läsandet i tidig ålder hos 

ungdomar, måste man vara ännu tydligare hos denna specifika grupp. Det går kanske inte att 

lägga samma ansvar på föräldrarna till dessa elever menar författarna. Samtidigt skapas en ny 

fråga, nämligen om det spelar någon roll för ungdomarna om föräldrarna läser på svenska 

eller något annat språk? Läslusten borde kanske utvecklas oavsett vilket språk det handlar om. 

Samtidigt menar författarna att det inte går att lägga samma ansvar på deras föräldrar vad 

gäller läsning av svensk litteratur, och att detta kan medföra att de inte kan vara samma stöd 

vid läsningen som en förälder med svenska som modersmål eller förstaspråk. Det känns som 

att Henric Axéll och Erik Wister inte riktigt vet hur svenska som andraspråk påverkar 

ungdomarna. De ger inga tydliga exempel på vad som kan hämma elevernas läsutveckling. 

Bengt Linnér skriver om vikten av lässituationen, hur den påverkar läsaren positivt eller 

negativt.
35

 Samtidigt kan det vara viktigt att man inte glömmer bort ungdomar vars föräldrar 

har svenska som andraspråk när det gäller att skapa en positiv läsupplevelse även i hemmet.
36

 

Även om det kan vara svårt för föräldrarna med språket kan de fortfarande vara ett positivt 

stöd till deras barn.  

 

Vilka faktorer har betydelse för ungdomarnas attityd till skönlitteratur utanför skolmiljön? 

Man kan inte ge ett tydligt svar på denna fråga utifrån de uppsatser jag undersökt. 

Frågeställningen berörs i uppsatserna på olika sätt men ingen av undersökningarna har denna 

                                                
34 Axéll & Wister (2007) s.20-22. 
35 Linnér (1984) s.14-22. 
36 Olsson (2008) s.36-39. 
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aspekt som kärnfråga. Som jag tidigare sagt är det tydligt att ungdomarna inte har fått något 

svar på varför det är bra för dem att läsa skönlitteratur. Många av ungdomarna är av 

uppfattningen att skönlitteratur inte ger dem någon nyttig kunskap som kan hjälpa dem i livet. 

Samtidigt går det att ställa frågan vem som utanför skolan ska övertyga dem att skönlitteratur 

är mer än bara en läsupplevelse. Några av uppsatserna menar att föräldrarna har en viktig roll 

för att kunna skapa förutsättningar hos ungdomarna. Men frågan är om det är rimligt att 

majoriteten av föräldrarna till barnen har den kunskapen att de kan motivera sina barn till att 

läsa böcker. Man skulle kunna ställa sig skeptiskt till de uppsatser som enbart uttrycker en 

önskan om att aktivera föräldrar när det gäller att skapa positiva attityder hos ungdomarna. 

Många gånger är det kanske lätt att tycka att föräldrarna har ett ansvar och att de ska försöka 

åstadkomma en positiv läsupplevelse i hemmiljön. Men samtidigt ska denna önskan kunna 

omsättas i praktiken och detta kan skapa problem för föräldrarna som inte vet hur de ska 

agera. Därför kan man ställa sig frågande till föräldrarnas roll i hur mycket de påverkar. 

Denna skepsis underbyggs även av att uppsatserna inte ger några tydliga exempel på vad 

föräldrarna kan göra för att skapa bättre förutsättningar. Det kan vara svårt att acceptera en 

teori om föräldrarnas inverkan om man inte vet vad denna inverkan betyder i praktiken. 

Därför kan det vara en poäng med att begränsa sig till skolans roll vad gäller attityder fastän 

det handlar om läsning utanför skolmiljö. Ungdomarna måste få verktygen till att skapa en 

läslust och detta sker lättast i skolan där läraren i sin tur har pedagogiska verktyg för att 

genomföra detta. Om ungdomarna tar till sig lärarens tankar kring skönlitteratur kan deras 

attityder inför litteraturen spela en stor roll även utanför skolmiljön. Samtidigt begränsar sig 

inte problematiken med föräldrarna till att de inte vet hur de ska gå tillväga. En lika stor 

problematik skulle kunna vara att de själva inte inser värdet av att läsa skönlitteratur. Som 

nämnts tidigare skulle föräldrarna i bästa fall kunna vara ett stöd eller pådrivare men inte den 

person som kan svara på och motivera frågan varför det är viktigt med att läsa skönlitteratur. 

Ett tydligt exempel på detta är problematiken med föräldrar som har ett annat modersmål än 

svenska. Ungdomar till dessa föräldrar har inte alls samma interaktion till läsning på svenska i 

hemmiljö som ungdomar med föräldrar med svenska som modersmål. Det går inte att utgå 

ifrån föräldrarna som en faktor när det gäller att stötta ungdomarna i deras läsande på svenska, 

menar Axéll och Wister.
37

 Istället tror jag precis som jag tidigare har sagt, att föräldrarna kan 

fungera som ett stöd och inte som en variabel för ungdomarnas läslust. Man kan fråga sig om 

                                                
37 Axéll & Wister (2007) s.20-22. 
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Axéll och Wister verkligen går på djupet med denna fråga. De väljer att diskutera och 

behandla frågan på endast två sidor i undersökningen.
38

       

 

2.3 Lärare, elev och läsning 

Jag har ovan diskuterat betydelsen av att kunna förklara varför det är vikigt att läsa 

skönlitteratur. Denna fråga leder till en följdfråga: hur motiverar läraren eleverna till en 

positiv attityd till skönlitteratur? I några av de uppsatserna som behandlas i denna 

undersökning kan man finna olika försök till svar på denna fråga. 

 

Camilla Nilsson och Malin Tuveborg Svartling betonar vikten av att välja rätt litteratur i 

undervisningen. De menar att i ett didaktiskt perspektiv är valet av litteratur av stor vikt för att 

väcka intresse hos eleverna. Läraren måste tänka på att litteraturen ligger på en lämplig nivå 

för eleverna, och att det är intressanta teman som väcker tankar och känslor hos eleverna. De 

anser att i dagens samhälle måste skönlitteratur konkurrera med andra medier. En av de 

viktigaste faktorerna som läraren kan jobba med enligt Camilla Nilsson och Malin Tuveborg 

Svartling är, att använda sig av litteratur som eleverna upplever som relevant.
39

 Med detta 

avser de att elevernas attityder till litteraturen bygger på att de känner att den är intressant, 

givande och att de kan relatera till innehållet. Av de intervjuade eleverna känner majoriteten 

att fokus ligger på att de ska läsa klassiker, om kärlek och dramatik. Detta är ej genrer som 

eleverna på sin fritid väljer att nöjesläsa. Trots detta menar författarna att det är en 

kanoniserad litteraturundervisning som är mest utbredd på de undersökta skolorna. Vidare kan 

de även utläsa att en majoritet av eleverna, 60 %, anser att den undervisningsform som 

används vid litteraturundervisningen är varierande och givande. Samtidigt visar resultatet att 

de elever som inte tycker att undervisningen bedrivs på ett enligt dem intressant sätt, även 

tycker att litteraturen är tråkig. De två lärarna som författarna har intervjuat menar att det är 

viktigt att eleverna läser så kallade klassiker och ungdomslitteratur.
40

 En av lärarna 

understryker vikten av att visa en positiv inställning om man vill få eleverna positiva till att 

läsa. Det positiva klimatet menar läraren kan skapas genom att inte använda samma arbetsätt 

två gånger i samma klass. Ett boksamtal med eleverna kan varieras med att de får skriva 

bokanalyser. Eleverna måste få vara med och bestämma hur efterarbetet med boken ska 

genomföras. En av lärarna menar även att det är viktigt att beakta elevernas bokintresse och 

                                                
38 Axéll & Wister (2007) s.20-22. 
39 Nilsson & Tuveborg Svartling (2004) s.41. 
40 Nilsson & Tuveborg Svartling (2004) s.29-32. 
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deras önskemål om litteratur i undervisningen. Eleverna måste känna att även deras 

bokintresse värderas av läraren och att det inte enbart handlar om att läsa så många klassiker 

som möjligt. 

 

Den diskussion som Camilla Nilsson och Malin Tuveborg Svartling för angående val av 

litteratur går att koppla samman med Bengt Linnérs idéer om valet av text. Han lyfter fram 

några intressanta tankar angående en läsmodell som skulle kunna användas i 

undervisningen.
41

 Han anser att det finns vissa faktorer som påverkar förutsättningarna för 

läsning av skönlitterär text. Begreppet text innebär enligt Linnér att texten är skriven i en 

bestämd situation, med en specifik intention av författaren med anknytning till den tid och 

plats den är skriven. Samtidigt vill författaren förmedla att texten får en egen historia 

beroende på läsaren och vilken tid han eller hon befinner sig i. Detta kopplar sedan författaren 

samman med att läsaren har en egen historia med egna värderingar och behov. Detta 

resonemang skulle kunna knytas till resonemanget om vilka fördelar ungdomarna får av att 

läsa skönlitteratur. Oavsett vilken tid texten är skriven kan läsaren värdera och använda texten 

i sin egen tid. Detta skulle i sin tur, enligt Persson kunna leda till en personlig utveckling hos 

eleverna, som även tidigare har diskuterats i undersökningen.
42

  Läsarens egna erfarenheter 

avspeglar sig även på förförståelsen i mötet med den skönlitterära texten. 

 

I det resonemang som Linnér och Persson för, försöker de beskriva en bild av vad läraren kan 

göra för att motivera eleverna till att läsa. De diskuterar vikten av att välja litteratur som 

eleverna tycker är intressant och samtidigt berikar läsupplevelsen. Men samtidigt tycker inte 

jag att de ger något konkret förslag på vilken denna litteratur skulle kunna vara, som skulle 

motivera elevernas läsning. Det kan kännas som att uppsatserna försöker att ge en positiv bild 

av hur undervisningen skulle kunna genomföras didaktiskt, men de begränsar sig till att ge en 

positiv bild utan att ge några direkta svar på vad som är det positiva. Därför kan den 

undersökning som Lars Brink har genomfört bland litteraturvetare och gymnasielärare, för att 

kunna se vilken litteratur de använder, vara ett bra komplement för att utreda frågan. Syftet 

med hans studie är att se vilka böcker som lärarna väljer att använda i undervisningen och 

vilken litteratur som är viktig. Jag begränsar mig till hans undersökning av gymnasielärarna, 

eftersom att min egen undersökning inte inriktar sig på litteraturvetare. Författaren har 

genomfört en enkätstudie där varje lärare har fått rangordna olika böcker utifrån sin egen 

                                                
41 Linnér (1984) s.14-22. 
42 Persson (2007) s.7-10. 
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undervisning och egna åsikter. På frågan vad som är det mest angelägna textinnehållet i 

undervisningen, anser gymnasielärarna att det är Västerlandets kanon exempelvis Sapfo, 

Shakespeare och Kafka. Noteras bör att litteraturvetare i och utanför lärarutbildningen också 

har angett detta alternativ. På andra plats placerar gymnasielärare i svenska ”Brett nationellt 

kulturarv” exempelvis Moa Martinsson, Moberg, Fogelström och Jersild. Intressant menar 

Brink är att vår nationella kanon exempelvis Stiernhielm, Lenngren och Strindberg placerar 

gymnasielärarna på tredje plats, medan litteraturvetare placerar denna kategori på andra plats. 

Det är en markant skillnad mellan dessa två menar Brink. Dock resonerar han inte vidare om 

varför denna skillnad existerar. Vidare prioriterar gymnasielärarna ungdomslitteratur 

exempelvis Peter Pohl, Annika Thor och Mats Wahl och populärlitteratur med exempel av 

Nicholas Evans, Stephen King, Liza Marklund, Harlekin- och Wahlströmsböcker. Dessa 

prioriteringar gör inte litteraturvetarna med undantag för de som jobbar inom 

lärarutbildningen. Brink anser att det är rimligt att gymnasielärarna sätter ungdomslitteratur 

högre än litteraturvetarna i och med att de kan använda sig av denna litteratur mer frekvent i 

sin egen undervisning. Vidare vill författaren poängtera att resultatet ska ses som en grov 

beskrivning av verkligheten, med faktum att gränsdragningen mellan de olika kategorierna 

kan vara individuellt förankrade. Detta kan medföra att olika lärare har haft olika tankar om 

samma kategori.
43

  

 

Med hjälp av den undersökning som Lars Brink har genomfört går det att ge en nyanserad 

bild av hur litteraturundervisningen kan se ut på vissa gymnasieskolor. Det går att se en stor 

skillnad mellan hans undersökning och exempelvis den undersökning som Camilla Nilsson 

och Malin Tuveborg Svartling har genomfört. Han väljer att låta den information som han har 

kommit fram till tala för sig själv, men han ger inte någon tydlig bild av hur lärarna motiverar 

sina val av böcker, vilket heller inte är hans syfte. Brinks undersökning kompletterar dock de 

undersökningar som tidigare har behandlats. I klartext går det att se att Magnus Perssons och 

speciellt Bengt Linnérs undersökningar, visar att det är viktigt att koppla samman text och 

läsare för att motivera och skapa positiva attityder till skönlitteratur.
44

 Men samtidigt ger han 

inga exempel på litteratur eller vilken litteratur som passar olika individer. Kritiska röster 

skulle kunna säga att han för en diskussion om vikten av hur och i vilken miljö text läses, men 

inte vilka texter som ungdomarna bör läsa. Detta skulle till viss del Lars Brinks undersökning 

kunna hjälpa till att svara på. Samtidigt vill jag poängtera att syftet med Brinks undersökning 

                                                
43 Brink (2006) s.166-167. 
44 Linnér (1984) s.14-22. 



 

 

17 

 

inte är att besvara frågan vilken litteratur som bör läsas utan vilken litteratur som lärarna 

använder sig av. Det är viktigt med en distinktion mellan de olika frågorna. 

 

Vid en jämförelse mellan Lars Brinks undersökning och Camilla Nilsson och Malin Tuveborg 

Svartlings går det att finna likheter. I den sistnämnda undersökningen diskuteras vikten av 

variation och att lägga upp litteraturvalet utifrån eleverna och deras intressen.
45

  Lars Brink 

diskuterar inte i klartext det som jag tidigare nämnt Nilsson och Tuveborg Svartlings 

undersöker. Samtidigt är det viktigt att kunna göra jämförelsen mellan variationen av litteratur 

som Nilsson och Tuveborg Svartlings diskuterar med Brinks undersökning och de val som 

lärarna gjort där. Lärarna har genomgående svarat att det är viktigt med variation av 

litteraturen.
46

 Men sedan går det att utläsa att de lärare som Lars Brink har med i sin 

undersökning lägger mer vikt vid Shakespeare, Moberg och Strindberg än vid 

populärlitteratur.
47

 Vid jämförelse av litteraturvalet som dessa lärare gör med den variation av 

litteratur som de andra undersökningarna diskuterar skulle man kunna säga att lärarna i de 

olika undersökningarna inte jobbar utifrån samma grundtanke. Detta argument bygger på en 

utgångspunkt där undersökningarna av Nilsson och Tuveborg Svartling och Cecilia 

Stålhandske många gånger pekar på vikten av att använda litteratur som intresserar eleverna.
48

 

I dessa fall är populärlitteratur intresseväckande för eleverna. I Brinks undersökning nämns 

det inte om lärarna anser att deras litteraturval sker för att intressera eleverna eller om det sker 

i annat syfte. Samtidigt kan det vara intressant att föra en generell diskussion om olikheterna 

mellan Brinks resultat vad gäller lärares litteraturval med annan forsknings resultat. Samtidigt 

är det viktigt att understryka att lärarna i Brinks undersökning inte har fått frågan vilken 

litteratur som är intresseväckande hos eleverna. Ett steg i denna diskussion skulle kunna vara 

att föra in tankarna kring hur lärarna motiverar eleverna till att läsa denna litteratur, som 

förekommer i Brinks undersökning. I många av de andra analyserade undersökningarna står 

det att ungdomarna vill läsa böcker som de tycker är intressanta och samtidigt kan koppla till 

sin egen person. Självklart kan eleverna göra detta till böcker som ingår i kanon. Samtidigt 

går det att lyfta frågan vilka litterära val som läraren måste ta ställning till. Som tidigare 

nämnts anser Christina Ohlin-Scheller att det inte går att dra en linje mellan populärlitteratur 

och kanoniserad litteratur, när det gäller vilken litteratur som är bäst i undervisningen.
49

 Dock 

                                                
45 Nilsson & Tuveborg Svartling (2004) s.31. 
46 Nilsson & Tuveborg Svartling (2004) s.31. 
47 Brink (2006) s.170f. 
48 Stålhandske (2008) s.28-29. 
49 Olin-Scheller (2006) s.11-12. 
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menar Nilsson och Tuveborg Svartling att det är lättare att motivera eleverna om de läser 

populärlitteratur.
50

 Denna litteratur anser de lättare kan motivera eleverna. Detta på grund av 

att eleverna lättare kan identifiera sig med populärlitteraturens karaktärer och miljöer. I detta 

fall går det att falla tillbaka på frågan om varför ungdomarna ska läsa skönlitteratur och där 

måste de kanske känna att de får en positiv läsupplevelse till att börja med. Sedan skulle de 

kunna jobba vidare med äldre litteratur och även diskutera andra fördelar med att läsa 

skönlitteratur. Det synsätt som Nilsson och Tuveborg Svartling har angående val av litteratur i 

undervisningen sker inte utifrån några vetenskapliga grunder, enligt mig. Deras resonemang 

bygger mer på egna antaganden utifrån deras resultat.
51

 De har inte gjort några övergripande 

jämförelser till tidigare forskning som pekar mot samma resultat, det vill säga att 

populärlitteratur motiverar eleverna lättare. Ohlin-Scheller uppvisar däremot en mer 

nyanserad bild av litteraturundervisningens verkligheter där hon påvisar att både 

populärlitteratur och kanoniserad litteratur har för- respektive nackdelar.
52

   

 

Det resonemang jag fört kring frågan vilken litteratur som gymnasielärare använder sig utav 

men även vilken litteratur som de anser är viktig i undervisningen, utgör en bakgrund till 

frågan hur lärare skall motivera eleverna till att läsa litteratur. Det är antagligen inget fel med 

att prioritera kanon framför populärlitteratur eller viceversa, men samtidig anser jag, att 

läraren måste kunna motivera och skapa ett intresse hos eleverna till skönlitteratur oavsett 

genre. Utifrån frågan vad läraren kan göra i undervisningen för att skapa detta intresse för 

skönlitteratur skriver Gunilla Molloy att läraren kan jobba utifrån de didaktiska frågorna Vad, 

Hur och Varför.
53

 Konkret innebär dessa frågor att läraren gör didaktiska val angående valet 

av skönlitteratur. Vad menar författaren står för innehållet i det skönlitterära verket, Hur 

innebär på vilket sätt förmedlingen av texten ska genomföras och Varför står för motivet till 

valet av skönlitteratur. Hennes uppfattning är att Vad-frågan är oproblematiserad i och med 

kursplanen i svenska som påvisar att skönlitteraturen bär en del av vårt kulturella arv.
54

 Detta 

medför att denna fråga kan besvaras med att läraren använder skönlitteratur och 

kulturarvstexter i undervisningen. Däremot finner författaren Hur-frågan mer komplex än 

Vad-frågan.
55

 Resonemanget anser hon bygger på att det är svårt att hitta ett entydigt svar på 

hur läraren ska grundlägga goda läsvanor hos eleverna. Det handlar enligt henne inte bara om 

                                                
50 Nilsson & Tuveborg Svartling (2004) s.31. 
51 Nilsson & Tuveborg Svartling (2004) s.30-33. 
52 Olin-Scheller (2006) s.11-12. 
53 Molloy (2003) s.31-34. 
54 Molloy (2003) s.32. 
55 Molloy (2003) s.34. 
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hur eleverna läser, utan en viktig del är arbetet efter att eleverna har läst en bok, så kallat 

efterarbete. Samtidigt vill författaren belysa att Varför-frågan också äger en komplexitet 

utifrån lärarens didaktiska roll. Många gånger ställs frågan Varför åt sidan till förmån för Hur-

frågan på grund av tidsbrist och pressat schema.
56

 Samtidigt är frågan av yttersta vikt ur ett 

didaktiskt perspektiv där läraren måste fråga sig varför den väljer en viss skönlitteratur. 

Eleverna ska ses som individer med olika förutsättningar, därför ska inte litteraturen väljas 

slentrianmässigt utan istället med målet att skapa bra förutsättningar för elevernas läsande. 

Därför menar hon att frågan varför, är viktig utifrån att eleverna inte alltid finner samma 

litteratur intressant, speciellt mellan olika gymnasieprogram.
57

  

  

De tankar som Gunilla Molloy väcker hos mig är att läraren måste fråga sig själv varför 

eleverna ska läsa en specifik litteratur. Detta gör att frågan om varför eleverna ska läsa blir 

tydlig.
58

 För om läraren är medveten om sina val utifrån denna fråga finns det möjlighet att 

det är lättare att bygga vidare på litteraturundervisningen, det hon kallar för hur-frågan. Denna 

fråga måste dock kopplas samman med frågan hur läraren ska motivera eleverna till att läsa 

och skapa bättre attityder hos dem. En uppfattning som det går att få utifrån den tidigare 

forskningen är, att det praktiska arbetet med litteraturen är lika viktig som att välja ut de rätta 

böckerna till eleverna. I det följandekommer det att presenteras och diskuteras utifrån tidigare 

forskning, hur undervisningen kan praktiseras, för att skapa positiva attityder hos eleverna.    

 

Cecilia Stålhandskes uppsats handlar om lärarens betydelse för att skapa en positiv attityd till 

skönlitteratur.
59

 Hon redovisar i sin diskussion vad den skola som hon har undersökt använder 

för metoder för att skapa en meningsfull litteraturundervisning, som hon väljer att kalla det. 

Det hon kan se utifrån de intervjuer som hon har gjort med eleverna, är att det finns 

djupgående reflektioner och tolkningar av de böcker som de har läst.
60

 Hon märkte att 

eleverna kunde analyser och göra kopplingar till den litteratur som de läste vid 

intervjutillfället. Vidare gick det att utläsa av intervjuerna att de hade djupare samtal om 

böckerna där eleverna fick diskutera utvalda delar, genrer samt personer ur litteraturen. 

Författaren kunde skönja att den meningsfulla litteraturundervisningen inte enbart bestod av 

samtal där litteraturen diskuterades utan även i recensionsskrivning. Dock går åsikterna hos 

                                                
56 Molloy (2003) s.31. 
57 Molloy (2003) s.31. 
58 Molloy (2003) s.31. 
59 Stålhandske (2008) s.6. 
60 Stålhandske (2008) s.29-30. 
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eleverna isär när det gäller frågan om recensionsskrivning kan vara ett lika bra arbetssätt som 

att samtala om en bok. Några av eleverna ansåg att skriva recensioner inte alls gav någonting 

utan att de bara kunde välja specifika delar av boken och skriva om dessa. De menade att 

boksamtalet gav dem mer eftersom de var tvungna att tänka själva och diskutera med 

klasskamraterna. Samtidigt fanns det elever som tyckte att bokrecension var ett bra alternativ. 

De grundade sitt resonemang på att alla eleverna inte alltid kommer till tals när de har 

boksamtal. Därför kan bokrecension vara ett bra alternativ till boksamtal om eleven känner, 

att den inte får uttrycka sina tankar om en bok. Samtidigt menar författaren att det ska 

poängteras att bokrecension i denna form inte enbart innebär att eleverna skriver utifrån en 

bestämd mall, utan att det är vissa punkter som de ska följa, exempelvis karaktärer, 

vändpunkter och författarens tankar.
61

  

 

Cecilia Stålhandske menar att eleverna tycker att boksamtal är en metod för att analysera en 

bok närmare. Samtidigt pekar visa intervjusvar på, att det ibland kan vara svårt att få eget 

samtalsutrymme under boksamtalet.
62

 Det skulle kunna ses som lärarens uppgift att alla elever 

får det utrymme som de behöver under boksamtalet. Det går precis som Cecilia Stålhandske 

beskriver, att använda både boksamtal och bokrecension för en varierad undervisning. Båda 

har sina för och nackdelar beroende på vilken elev du frågar enligt Cecilia Stålhandske.
63

 Eva 

Hultin säger i sin doktorsavhandling, Samtalsgenrer i gymnasieskolans 

litteraturundervisning: en ämnesdidaktisk studie, att de olika samtalsgenrer som går att 

urskilja inom den litteraturundervisning som bedrivs på gymnasial nivå, kan visa på 

boksamtalets fördelar. 
64

 Hultin vill visa hur en undervisning med anknytning till 

skönlitteratur kan genomföras i klassrummet. Eva Hultins doktorsavhandling belyser hur 

boksamtal didaktiskt kan genomföras i klassrummet. Detta beskrivs inte i något avseende i de 

andra undersökningarna. Det ger en tydligare bild av vad de positiva vinningarna med ett 

boksamtal kan medföra i klassrummet.  

 

I ett av kapitlen gör Hultin en sammanställning av syftet med samtalsgenrerna. Hon beskriver 

fyra olika samtalsgenrer: det undervisande förhöret, texttolkande samtal, det kultur- och 

normdiskuterande samtalet samt det informella boksamtalet. Den första samtalsgenren 

beskriver författaren som följer: ”I det undervisade förhöret är det övergripande syftet att 

                                                
61 Stålhandske (2008) s.31. 
62 Stålhandske (2008) s.26. 
63 Stålhandske (2008) s.26. 
64 Hultin (2006) s.24-25. 
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förmedla och fastställa säker kunskap, samt kontrollera elevernas kunskap och läsförståelse. 

Ett underordnat syfte i denna samtalsgenre är att identifiera kunskapsluckor hos eleverna, som 

läraren kan fylla igen genom undervisning (miniföreläsningar).”
65

 Vidare beskriver författaren 

att samtalsgenren det texttolkande samtalets syfte är att tolka och analysera texter. Specifikt 

menar hon följande: ”Att skapa en fördjupad förståelse för texten och att uppmana eleverna 

att verbalisera sina egna tankar, ståndpunkter och tolkningar.”
66

 Den tredje samtalsgenren som 

författaren beskriver har sin utgångspunkt i elevernas erfarenheter och hur dessa sedan kan 

appliceras och problematiseras utifrån kulturella fenomen av olika bakgrund. Vidare anser 

författaren att detta syfte kan brytas ned i två delsyften som hon beskriver som följande: ”Att 

skapa en fördjupad kulturell förståelse av den svenska kulturen och av andra kulturer, att ge 

eleverna möjligheter att verbalisera sina tankar, frågor och åsikter kring (kulturella) normer 

och värderingar för handlande.”
67

 Den sista genren som behandlas är det informella 

boksamtalet. Syftet med att författaren väljer att belysa denna genre beror enligt henne på att 

eleverna ska få möjlighet att berätta för klasskamraterna, om boken de har läst utifrån sin egen 

subjektiva uppfattning. Vidare framför hon även följande som ett viktigt syfte: ”att eleverna 

ser möjligheter att utvidga sin litterära repertoar genom klasskamraters presentationer samt att 

eleverna tydliggör för sig själv och varandra hur litteraturen är subjektiv relevant respektive 

irrelevant för dem.”
68

 

 

När Cecilia Stålhandske diskuterar hur läraren kan använda sig av boksamtal i undervisningen 

för att skapa positiva attityder till skönlitteratur hos eleverna, ger hon inte några tydliga 

exempel på hur denna undervisning skulle kunna praktiseras. Hon talar sig varm för 

boksamtalen men det är svårt att förstå hur de skall praktiseras i en klassrumssituation. Hur 

denna undervisningsform kan praktiseras beskriver däremot Eva Hultin. När det gäller 

frågorna om varför eleverna ska läsa skönlitteratur och hur läraren kan motivera eleverna ger 

Hultin flera exempel. Hon beskriver ingående varför de olika momenten i boksamtalen är 

viktiga, för att intressera och motivera eleverna. Exempelvis tar Hultin upp det informella 

boksamtalet som hon anser hjälper eleverna att utvidga sin litterära repertoar.
69

 Vidare menar 

Hultin att eleverna kan skapa fördjupad förståelse för en text genom det texttolkande 

                                                
65 Hultin (2006) s.283. 
66 Hultin (2006) s.283. 
67 Hultin (2006) s.284. 
68 Hultin (2006) s.283. 
69 Hultin (2006) s.249. 
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samtalet.
70

 Denna samtalsgenre tycker Hultin är mer avancerad men mycket viktigt därför att 

eleverna får verbalisera sina egna tankar, ståndpunkter och tolkningar. Om läraren genomför 

boksamtal utifrån denna modell tror jag att det finns möjligheter att läraren kan skapa intresset 

hos eleverna som i sin tur kan leda till att de förstår varför det kan vara bra att läsa 

skönlitteratur. I första hand handlar det kanske om att eleverna finner en läslust som de sedan 

kan bygga vidare på. För om eleverna läser en bok och sedan skriver en bokrecension i form 

av ett referat, är min uppfattning att eleverna inte förstår vad läsningen egentligen är bra för. 

Men om de istället jobbar med efterarbetet med boken precis som Eva Hultin beskriver sina 

boksamtal skapar läraren nya tankar hos eleverna om vad boken egentligen handlar om. Fokus 

ligger inte längre på bokens handling utan istället på djupgående analyser.
71

 

 

Ett annat didaktiskt förhållningssätt som är värt att nämna utifrån denna frågeställning är 

högläsningens roll i klassrummet. Detta tillvägagångssätt tycker Eva Brolin och Sandra 

Ericsson kan vara bra om man vill visa eleverna att skönlitterär läsning kan vara intressant.
72

 I 

den undersökning som de har genomfört kan de utläsa från elevintervjuerna att många av 

eleverna vill att läraren ska bedriva högläsning i klassrummet. Författarna är av den 

uppfattningen att denna undervisningsform ska bedrivas genom alla skolans stadier med 

motiveringen att man aldrig blir för gammal att höra en muntlig berättad historia. De 

intervjuade lärarna tycker att de kan se en ökad läslust hos eleverna genom att läraren 

introducerar böcker genom högläsning. Det handlar om att skapa en läsupplevelse för 

eleverna som sedan kan göra dem intresserade. Ett intressant resultat som Brolin och Ericsson 

kommer fram till är att elever som är svagare och som inte finner läsning intressant stärks av 

högläsningen. Dessa elever känner att de också får ta del av boken samtidigt som det väcker 

nyfikenhet på att själva läsa en bok.
73

  

    

Brolin och Ericsson får många nyanserade och intressanta svar av både lärare och elever i sin 

undersökning.
74

 Ett resultat som är intressant är, att läraren ska genomföra högläsning i högre 

åldrar. Högläsning kanske inte förekommer i samma utsträckning som andra arbetssätt med 

litteraturen i undervisningen men kanske borde göra det. Brolin och Ericsson menar att 

läraren kan motivera eleverna till att läsa själva när de får bokens innehåll uppläst och på så 

                                                
70 Hultin (2006) s.195. 
71 Hultin (2006) s.249-250. 
72 Brolin & Ericsson (2006) s.32-33. 
73 Brolin & Ericsson (2006) s.32. 
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sätt blir intresserad att fortsätta läsa själv.
75

 Men samtidigt tror jag att det går att vända på det 

och säga att högläsning inte kan få eleverna att nå samma utveckling som de olika boksamtal 

som Eva Hultin beskriver i sin undersökning. Brolin och Ericsson kommer inte fram till att 

högläsning kan ge eleverna samma personliga utveckling som boksamtalen.
76

 Högläsning kan 

därför ses som ett första steg, ett sätt att lotsa in eleverna i läsningen, medan boksamtalet 

stimulerar elevernas egen läsning genom att ge eleverna möjlighet att förstå vikten av egen 

läsning. Framförallt är det viktigt, om man skall tro den tidigare forskningen jag har refererat, 

Brolin och Ericsson m.fl., att kunna variera litteraturundervisningen utifrån vilken elevgrupp 

det är frågan om.
77

 Därför skulle det kunna gå att säga att både boksamtal och högläsning kan 

vara en viktig del för att skapa positiva attityder hos eleverna.    

 

För att knyta ihop diskussionen om hur läraren skall motivera eleverna med hur läraren skall 

skapa en positiv attityd till böcker, kan man gå till den undersökning som Ingrid Mossberg 

Schüllerqvist har skrivit som bl.a. behandlar två lärare som har ändrat sin 

litteraturundervisning.
78

 Denna undersökning påvisar, att det ibland krävs en flexibel och 

varierande undervisning av läraren. På frågan hur undervisningen har utvecklats menar en av 

de intervjuade lärarna att han har givit genusperspektivet i litteraturundervisningen mer 

utrymme än tidigare på grund av att genusforskningen har en stor plats i offentliga debatter 

och diskussioner.
79

 Genusdiskussionen har fått till följd att han använder denna aspekt vid val 

av litteratur i undervisningen och att han sedan följer upp läsningen med reflektioner kring 

genusaspekten. Vidare understryker läraren vikten av att skapa en förståelse hos eleverna för 

denna debatt. I undervisningen märker han tydligt att pojkarna i klassen blir märkbart 

irriterade över de böcker som är skrivna av kvinnor om kvinnor. Killarna tycker istället att det 

är intressant att läsa böcker som män har skrivit, speciellt om böckerna även har manliga 

karaktärer. Tjejerna i sin tur läser litteraturen utan frustration eller klagomål. Men för att 

använda genusdiskussionen försöker läraren att diskutera detta ämne med eleverna i 

klassrummet. Men tyvärr är inte eleverna alltid mottagliga för denna typ av diskussioner. 

Samtidigt understryker författaren följande: ”Omstillingen får inte alltid effekter i praxis. 

Även om medvetenheten om genus finns hos läraren om att ha fler kvinnliga författare styrs 

                                                
75 Brolin & Ericsson (2006) s.33. 
76 Brolin & Ericsson (2006) s.32-33. 
77 Brolin & Ericsson (2006) s.31. 
78 Mossberg-Schüllerqvist, “Kanon, tematik och populärkultur i gymnasiet – en berättelse om två svensklärares 

omstillingsprocess” | Brink & Nilsson red. (2006) s.184 f. 
79 Mossberg-Schüllerqvist (2006) s.190. 
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läsningen också av det som finns inköpt på skolan och medel till nya böcker.”
80

 Kommenteras 

bör göras att ”omstillingen” betyder att läraren ändrar sitt didaktiska tillvägagångssätt i 

klassrummet. Vidare menar författaren att läraren använder sig av film som ett annat 

”omstillingselement”. Hon menar att det är viktigt att läraren använder sig av 

populärkulturella verk och tillvägagångssätt för att kunna möta de referensramar som 

ungdomarna har. Den skönlitterära läsningen kan underlättas om läraren använder sig av en 

populärkulturell kontext att sätta in i ett sammanhang. 

 

En av lärarna menar att litteraturundervisningens syfte i grunden är att främja läsförståelse.
81

 

Läraren poängterar att det krävs ett stort jobb för att lära sig alla nivåer i en text. Det handlar 

enligt honom om att eleverna jobbar med sin egen läsutveckling, genom att läsa litteratur och 

sedan reflektera och se specifika kännetecken i texten. Den ultimata situationen skulle enligt 

läraren bestå av att koppla samman läsandet och skrivandet i skolan. Men i detta fall handlar 

det om att förstå texten och dess uppbyggnad för att sedan kunna applicera den i egen text. 

Den andra läraren har ungefär samma inställning till litteraturundervisningens syfte som den 

första läraren. Han anser att elevernas läsförståelse ska vara utgångspunkt, men för att skapa 

en bra läsförståelse måste det finnas en flexibilitet i litteraturvalet. Detta pratade även den 

första läraren om. Den andra läraren menar att man måste tillmötesgå elevernas läsintresse. 

Som lärare måste man utgå från vilket syfte man har med en text och vilket sammanhang den 

läses i. De tankar som dessa två lärare delar med sig av påminner om den diskussion som 

Camilla Nilsson och Malin Tuveborg Svartlings för i sin undersökning.
82

 De anser att det 

måste finnas en variation i lärarens litteraturval baserat på elevernas intresse för skönlitteratur. 

Men samtidigt poängterar Nilsson och Tuveborg Svartling att det inte alltid hjälper med en 

varierande litteraturundervisning för att skapa positiva attityder hos eleverna. Ett sådant 

scenario diskuterar även en av de lärare som Ingrid Mossberg Schüllerqvist har intervjuat.
83

 

Läraren menar att syftet alltid är, att försöka skapa intresse hos eleverna genom, att försöka att 

välja litteratur som passar dem. Läraren anser att varje elevgrupp är speciell och det inte går 

att använda en mall för alla elever när det kommer till hur litteraturundervisningen ska 

praktiseras. Men samtidigt hjälper det inte alltid att individualisera litteraturvalet utifrån 

elevgruppen. Läraren har varit med om att välja en bok med omsorg för att möta elevernas 

intresse där gruppen mestadels består av tjejer. Därför väljer läraren en bok som kanske riktar 
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sig mer till tjejer. Detta fick till konsekvens att eleverna inte alls ville läsa boken för att den 

var för ”tjejig” för dem.  Detta menar läraren visar att bara för att man anpassar litteraturen 

utifrån elevgruppen innebär det inte, att det alltid blir goda resultat.  

 

I min undersökning ligger tonvikten vid ungdomarnas attityder till läsning av skönlitteratur. I 

de tidigare undersökningarna som används för att belysa denna fråga behandlas ofta frågan 

vilken litteratur som ungdomarna ska läsa. Frågan som man kanske måste ställa sig är vilken 

litteratur som ska ingå i skolans litteraturundervisning för att skapa goda läsförutsättningar. 

Denna komplexa fråga diskuterar Gunilla Molloy, Cecilia Stålhandske, Eva Brolin och Sandra 

Ericsson samt Camilla Nilsson och Malin Tuveborg Svartling och man kan hos dem finna 

synpunkten att eleverna själva skall vara med att bestämma, eller att åtminstone lärarna skall 

välja litteratur som appellerar till elevernas intresse. Det som går att utläsa från dessa 

undersökningar är vikten av elevernas egna litterära behov. Man skulle kunna sammanfatta 

undersökningarnas didaktiska syn i termer av att eleverna ska läsa litteraturen som den själv 

tycker är intressant. Detta kan ses som ett bra litteraturdidaktiskt förhållningssätt för att skapa 

positiva attityder till läsning hos eleverna. Men frågan är om den populärlitteratur som bland 

annat Camilla Nilsson och Malin Tuveborg Svartling beskiver som viktig för elevernas 

attityder egentligen utvecklar eleven
84

 Självklart kan det ses som viktigt att eleverna får en 

inkörsport till litteraturläsningen genom att läsa litteratur som de finner direkt intresse i. 

Samtidigt kommer jag i det följande med hjälp av Louise M. Rosenblatt försöka att tillföra 

ytterligare en dimension av frågan om litteraturval.
85

  

 

Tidigare i uppsatsen har jag diskuterat frågan om vilka positiva fördelar som läsning medför. 

Bland annat har Magnus Perssons tankar om vilka fördelar läsning har på människors 

utveckling tagits upp. Han beskriver vikten av en konstruktiv och utmanande läsning för att 

eleverna skall utvecklas.
86

 Frågan är om populärlitteratur är den litteratur där ungdomarna 

verkligen kan uppnå dessa syften med att läsa skönlitteratur. 

 

Louise M. Rosenblatt diskuterar i boken Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa 

en litteraturläsning med syfte att bilda och utveckla ungdomar.
87

 Bland annat kan 
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ungdomarnas demokratiska värderingar utvecklas genom att läsa skönlitteratur.
88

 Rosenblatt 

ger en tydlig beskrivning av hur litteraturläsning och demokratiska värderingar kan kopplas 

samman. Rosenblatt diskuterar bland annat om skönlitteratur kan stimulera grundläggande 

värdeomdömen. Instrumenten för att eleverna i detta fall ska ta till sig demokratiska 

värderingar finns latent i texterna. Rosenblatt försöker att förmedla en bild av att elevernas 

läsning skapar förutsättningar till demokratisk fostran. Men för att eleverna ska kunna nå in i 

texten och ta del av denna fostran krävs det att de klarar av att lyssna på andras tankar. I detta 

fall de tankar som förmedlas i litteraturen. Alltså, vad det egentligen står i texten. Det är 

därför nödvändigt att eleverna analyserar texten närmare och inte bara ser till de delar som 

faller under nöjesläsning. Man kan även gå ett steg längre och säga att texten finns som en 

norm. I detta fall handlar det om demokratiska normer. Hon menar att läsningen inte kan ses 

som nöje utan som ett arbete för att kunna få de demokratiska insikterna av en text. Men 

Rosenblatt behandlar även läsningens funktion att väcka känslor hos läsaren.
89

 För utan dessa 

känslor menar hon att det är svårt att få eleverna att vidga sina perspektiv, exempelvis vad 

gäller demokratiska värderingar. Men frågan är om inte Rosenblatts tankar går att applicera på 

de varierande val av litteratur som tidigare undersökningar har diskuterat? Rosenblatt anser att 

det främst bör vara kanoniserad litteratur som eleverna ska läsa, för att uppnå dessa syften. 

Detta gör att hennes tankar om demokratiska värderingar inte förefaller stämma överens med 

populärkulturell litteratur som tidigare diskuterats i min uppsats, av andra författaren. Detta på 

grund av, att eleverna ska utvecklas och inte stagnera i sin litterära utveckling.
90

 Samtidigt 

kan man ställa sig frågan om Rosenblatts litteraturdidaktik är jämförbar med den som 

förespråkas av många av de tidigare undersökningarna där elevernas egna litterära intressen 

ställs i fokus. Det är viktigt att skilja på olika syften och motiv, d.v.s. motivet att skapa ett 

intresse hos ungdomarna till skönlitteratur och motivet att ungdomarna ska utveckla sin 

person med hjälp av litteratur läsning .  

 

Kanon- och populärlitteratur kan ställas mot varandra med olika för- och nackdelar. 

Någonting som kan ses som intressant är den negativa bild som finns av populärlitteratur som 

en följd att den kanske inte kan ge och utveckla läsaren lika mycket som kanonlitteratur. 

Magnus Persson ger en intressant inblick i å ena sidan populärlitteraturens fördelar och å 
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andra sidan varför acceptansen till den är låg i litterära kretsar. 
91

 Många gånger menar han att 

populärlitteratur är starkt sammanknutet med masskultur, detta med all rätt. Men denna 

stämpel har setts som negativ för populärlitteraturen då den har hamnat i massproduktionens 

fack utan något djupare värde. Men samtidigt finns det samma fördelar med denna litteratur 

som med kanoniserad litteratur, enligt Persson, om man släpper åsikten att den bara är till för 

nöjesläsning. Att denna läsning även kan ge personlig utveckling utifrån demokratiska 

värderingar och analysförmåga. 

 

Slutligen vill jag ställa frågan varför det är viktigt att ungdomar läser skönlitteratur? 

Slutsatsen är den att skillnad mellan att skapa intresse för skönlitteratur och verkligen 

utveckla ungdomarna med hjälp av skönlitteratur, kan visa att frågan är komplex. Både 

Magnus Persson och Louise M. Rosenblatt diskuterar fördelar med att läsa skönlitteratur och 

då med betoning på kanoniserad litteratur. Om man gör en jämförelse med deras syn på val av 

litteratur med den syn som exempelvis representeras av Klara Näslin och Cecilia Stålhandske 

ser man en skillnad. Näslin och Stålhandske anser att litteraturundervisningen ska bestå av 

litteratur som eleverna finner ett läsintresse och personligt behov av att läsa. Många gånger 

består denna läsning av populärlitteratur.  Denna skillnad visar på att det finns olika sätt att se 

på hur litteraturundervisningen ska genomföras i skolan. En där ungdomarnas eget intresse 

står i fokus som är utgångspunkten i många av de uppsatser som denna undersökning bygger 

på. Eller en där ett kanoniserat och legitimerat litteraturval står i centrum för ungdomarnas 

litteraturläsning. Denna uppdelning skulle kunna påvisa en skiljelinje mellan uppfattningen att 

det primära är att ungdomarna läser över huvud taget och uppfattningen att de verkligen skall 

lära sig någonting av läsandet. Problemet är att den kanoniserade litteratur inte når fram till 

alla elever och att de därför inte lär sig det som ungdomar med andra läsvanor gör. Om 

litteraturen är allt för avancerad blir påföljden, menar Klara Näslin, att ungdomarna inte 

förstår varför de läser litteraturen.
92

 Å andra sidan skulle man kunna ställa sig frågan vad 

ungdomarna lär sig av att läsa samma sorts litteratur hela tiden? I detta fall populärlitteratur. 

Samtidigt återkommer frågan om ungdomarna verkligen behöver läsa litteratur för deras egen 

personliga utveckling. I dagens samhälle finns det kanske andra medier som har tagit vid och 

utvecklar ungdomarna i det Rosenblatt kallar för demokratiska värderingar. Någonting som 

dock går att fastslå är att i kurserna Svenska A och B på gymnasiet ska eleverna analysera 
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litteratur från olika epoker och kulturer.
93

 Därför kan man säga att skolverket fortfarande 

anser att litterär läsning behövs för elevernas personliga utveckling.              

2.3 Sammanfattande diskussion 

Det finns en tydlig komplexitet i de två frågeställningarna som denna undersökning tar upp: 

Vilka faktorer utanför skolmiljön kan ha betydelse för en positiv attityd till skönlitteratur hos 

eleverna? Och vilka didaktiska tillvägagångssätt kan läraren arbeta med för att skapa en 

positiv attityd till att läsa skönlitteratur? Undersökningarna som denna uppsats bygger på inte 

kan ge något entydigt svar på frågeställningarna. Författarna till de sex uppsatserna är alla 

överens om att det finns många ungdomar som inte alls ser något direkt syfte och värde med 

att läsa skönlitteratur. Denna problematik har jag använt som en röd tråd genom hela 

undersökningen när jag granskat andra forskares försök att visa på vad som kan göras för att 

ungdomarna ska förstå, och deras försök att visa hur elevernas personliga utveckling främjas 

på olika plan med hjälp av skönlitteratur.  

 

Aspekter utanför skolmiljön som kan främja ungdomarnas attityd till skönlitteratur har jag 

presenterat och diskuterat utan att egentligen hitta något svar. Några av de undersökta 

studierna menar att föräldrarna och hemmiljön spelar en viktig roll för att skapa denna attityd. 

Samtidigt måste ungdomarna finna ett värde i att läsa skönlitteratur på fritiden. Detta tror jag 

att föräldrarna kan få svårt att klara själv. Frågan varför det är bra att läsa skönlitteratur är 

komplicerad. Därför tror jag att skolan måste vara en språngbräda för eleverna till att skapa 

läslusten. I ett andra skede är min uppfattning att föräldrarnas roll blir viktig, att fortsätta 

hjälpa ungdomarna att stimulera läsningen även i en hemmiljö. Här kommer det även in andra 

variabler som kan störa utveckling enligt några undersökningar. Det är främst föräldrar som 

inte är intresserad av att läsa själv samt föräldrar med annat modersmål som kan ha en negativ 

inverkan på ungdomarnas läslust. 

 

Det finns några tydliga svar i undersökningarna på frågan hur läraren kan jobba i skolan för 

att främja elevernas attityder till skönlitteratur . Diskussionen handlar mycket om att bedriva 

en varierande och flexibel litteraturundervisning utifrån elevernas intresse samt behov. Det 

handlar mycket om val av litteratur och genomförande av undervisningen med boksamtal och 

högläsning. Det ges många praktiska exempel på hur undervisningen kan genomföras. 

Samtidigt visar en undersökning att det inte alltid hjälper med att variera undervisningen och 
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göra den intressant för eleverna. Vissa elever vill inte läsa böcker och då hamnar läraren i en 

svår situation. Samtidigt är min uppfattning att läraren alltid måste försöka genomföra en 

intressant och varierande undervisning, men eleven har även själv ett ansvar för att skapa 

bättre attityd. 



 

 

30 

 

3. Litteraturförteckning 
 

Axéll, Henric &Erik Wister, ”Ungdomars läsvanor – En studie av läsandet hos 

gymnasieelever, med fokus på genus, klass och etnicitet”, Kandidatexamen 15 hp, Svenska 

språket, Mälardalens Högskola, Akademin för Utbildning, Kultur och Kommunikation 

2007 

Brink, Lars, ” Konsensus om Kanon? – Kanonbild och ämnesuppfattning hos 75 

litteraturlärare” iLars Brink & Roy Nilsson(red.), Kanon och tradition: ämnesdidaktiska 

studier om fysik-, historie- och litteraturundervisning, Lärarutbildningen, Högskolan i 

Gävle, Gävle, 2006 

Brolin, Eva &Sandra Ericsson, ”Ska vi läsa?: en studie i elevers lust att läsa”, Yrkesexamen 

15 hp, Pedagogik, Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle 2006 

Goding, Ingela & Sven Nelander, Läsandet av böcker, klass och kön, LO/ Löne- och 

välfärdsenheten  

Hultin, Eva, Samtalsgenrer i gymnasieskolans litteraturundervisning: en ämnesdidaktisk 

studie, Diss. Örebro universitet, 2006, Örebro, 2006  

Linnér, Bengt, Litteratur och undervisning: om litteraturläsningens institutionella villkor, 

LiberFörlag, Diss. Lunds universitet, Malmö, 1984 

Molloy, Gunilla, Att läsa skönlitteratur med tonåringar, Studentlitteratur, Lund, 2003  

Mossberg-Schüllerqvist, Ingrid, “Kanon, tematik och populärkultur i gymnasiet – en 

berättelse om två svensklärares omstillingsprocess” i Lars Brink & Roy Nilsson(red.), 

Kanon och tradition: ämnesdidaktiska studier om fysik-, historie- och 

litteraturundervisning, Lärarutbildningen, Högskolan i Gävle, Gävle, 2006 

Nilsson, Camilla & Malin Tuveborg Svartling, ”Att bara köra in en bokvagn fungerar inte” – 

Faktorer som påverkar gymnasieelevers attityd till skönlitteraturundervisning, C-nivå 15 

hp Allmänt utbildningsområde, Institutionen för Utbildningsvetenskap, Luleå tekniska 

universitet, 2004   

Näslin, Klara, ”På tröskeln till bokflödet – En studie av ungdomars förhållande till böcker”, 

Kandidatexamen 15 hp, Företagsekonomi, Institutionen för ekonomi och företagande, 

Södertörns Högskola 2006 

Olin-Scheller, Christina, Mellan Dante och Big Brother: en studie om gymnasieelevers 

textvärldar, Diss., Karlstads universitet 2006,. Karlstad, 2007 

http://www.diva-portal.org/kau/theses/abstract.xsql?dbid=474 



 

 

31 

 

Olsson, Martina, ”Män som inte läser skönlitteratur – En kvalitativ intervjuundersökning”, 

Magisteruppsats, Biblioteks- och informationsvetenskap, Institutionen Biblioteks- och 

informationsvetenskap, Högskolan i Borås, 2008 

Persson, Magnus, Varför läsa litteratur?: om litteraturundervisningen efter den kulturella 

vändningen, 1 uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007 

Rosenblatt, Louise M., Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa, Studentlitteratur, 

Lund, 2002 

Stålhandske, Cecilia, ”Läslust! – Tio femtonåringars läsvanor och attityder till läsning och 

skönlitteratur”, Yrkesexamen 15 hp, Utbildningsvetenskap, Högskolan i Kalmar 

Humanvetenskapliga institutionen 2008 

Sohlberg, Peter & Britt-Marie Sohlberg, Kunskapens former: vetenskapsteori och 

forskningsmetod, 2. uppl., Liber, Malmö, 2008 

     

  


