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Sammanfattning 
I denna studie undersökte jag om och hur verksamma svensklärare arbetade kring ämnen som 
rör psykisk ohälsa genom skönlitteratur i svenskundervisningen. Studiens syfte var att utreda 
om det fanns någon märkbar skillnad i tjejer och killars val av skönlitteratur med ämnen som 
behandlar psykisk ohälsa eller gestaltar psykisk ohälsa i någon form. Resultatet delas in i två 
delar. Genom en kvalitativ metod har tre svensklärare intervjuats till arbetet. Resultatet 
grundar sig också i en enkätundersökning som har genomförts med 65 deltagande elever från 
tre olika yrkesprogram på en gymnasieskola i mellersta Sverige. I enkätundersökningen var 
syftet att undersöka om tjejer och killar läser skönlitteratur som rör psykisk ohälsa. Resultatet 
visade att alla tre svensklärare anser att det var viktigt att arbeta kring ämnen som rör psykisk 
ohälsa. Dock arbetade ingen av de tre lärarna med detta genom skönlitteraturen. Vi kan också 
se ett resultat i studien att tjejer läste fler böcker som berör psykisk ohälsa än killarna. 
 
Nyckelord: Psykisk ohälsa, skönlitteratur, elevhälsa, litteraturundervisning.  
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1. Inledning 
Inledningsvis vill jag börja med att ställa en fråga till dig som läser detta. Händer det att du 
mår bättre av en bok som du läser? Kan skönlitteratur hjälpa att läka en människa? Det är 
något jag har funderat på under min studietid på Högskolan i Gävle. Det är en komplex fråga 
som troligtvis bär på många varierande svar beroende på vem som tar sig an frågan. Om 
svaret på frågan är ja, hur skulle en svensklärare kunna använda skönlitteraturen i 
undervisningen för att hjälpa elever som mår psykiskt dåligt? Kan vi plocka in en 
skönlitterär bok i svenskundervisningen för att diskutera ämnen som rör psykisk ohälsa med 
hjälp av fiktionen. Kan det arbetssättet hjälpa elever som mår psykiskt dåligt att känna att de 
inte är ensamma, att det är fler som är i samma situation?1 
 
Stockholms stadsmissions ungdomsrapport visar i sina resultat att bland ungdomar mellan 
16-25 år ökar den psykiska ohälsan i Sverige och det ökar främst bland unga tjejer. I 
resultatet kan vi se att hela 24 procent av ungdomarna uppger att de lider av psykisk ohälsa. 
Några av orsakerna som visas i rapporten är höga prestationskrav och rädsla för att 
misslyckas (Stockholm stadsmission ungdomsrapport #1 2013).  
 
Psykisk ohälsa drabbar både personen i fråga och omgivningen. Folkhälsomyndigheten 
fastslår att åtta procent av alla barn lever med minst en psykisk sjuk förälder under sin 
uppväxt. Folkhälsomyndigheten fortsätter med att troligtvis är andelen större eftersom 
statistiken inte täcker de föräldrar som lider av en lindrigare form av psykisk ohälsa. De 
föräldrar som inte behöver uppsöka vård på sjukhus finns inte med i statistiken 
(Folkhälsomyndigheten 2016).  
 
I en rapport utgiven av Skolverket kan vi läsa om svenska elevers välmående. Det har visat 
sig att tjejer mår sämre än killar i skolan. Stressen av att hinna med allt skolarbete är det som 
ligger bakom resultatet hos Skolverket. Skolverket skriver att forskning visar hur viktigt det 
är att lyssna på eleverna och låta de berätta om sina erfarenheter. Det främjar i sin tur deras 
hälsa som visar positiva resultat i inlärningen (Skolverket 2016). Det är svårt att få exakt 
statistik på hur många gymnasieelever som mår psykisk dåligt.  
 
Det är viktigt att ha välmående och trygga elever i klassrummet. Utbildningsforskarna 
Margareta Maria Thomson och Jessica Wery visar i sin undersökning att det är viktigt för 
eleverna att deras lärare tror på dem och att de möter eleven på sin individuella nivå 
(Thomson & Wery 2013). Forskarna har belyst ett samband mellan elevers lärande och hälsa 
i en kunskapsöversikt framtagen av Kungliga Vetenskapsakademin. I rapporten kan vi se att 
det finns ett samband mellan elevers skolprestationer och psykiska hälsa. De elever som 
lider av olika former av psykisk ohälsa presterar sämre resultat. Ett ökat välbefinnande hos 
en elev ökar om eleven visar god psykisk hälsa (Kungliga Vetenskapsakademin 2010).  
 
Jag vill undersöka hur några svensklärare, på en gymnasieskola i en mellanstor svensk stad, 
arbetar kring ämnen som rör psykisk ohälsa genom skönlitteratur. Som ett tillägg till min 

                                                
1 Citatet som vi kan se på framsidan av arbetet finns att hitta i I taket lyser stjärnorna av Johanna Thydell.   
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studie har jag också valt att undersöka hur läsningen ser ut hos killar och tjejer2, när det 
kommer till böcker som berör och/eller gestaltar psykisk ohälsa. Journalisten Hélen Preutz 
har intervjuat Bo Sundblad som är läsforskare. Sundblad konstaterar att tjejer läser mer 
skönlitteratur. Sundblad hänvisar till en studie av Skolverket som pekar på att 75 procent av 
tjejer läser skönlitteratur för nöjes skull, hälften av alla killar gör detsamma. Det handlar om 
markant färre killar än tjejer, något som enligt Sundblad kan kopplas till att killar läser 
mindre skönlitteratur på grund av datorspel (Preutz 2013). Att läsa skönlitteratur anses vara 
ett omanligt fenomen och påverkar resultatet (Molloy 2013).  
 
”Litteraturen kan roa och oroa. Den kan trösta och utmana. Den kan underhålla och ge 
kunskap. Den kan lära oss se på verkligheten med nya ögon eller erbjuda en 
verklighetsflykt” (Persson 2007:7). Professor i litteraturvetenskap, Magnus Persson, sätter 
ord på mina tankar om litteratur. Skönlitteraturen kan trösta läsaren enligt Persson (2007), 
vilket är välbehövligt bland många elever.  
 
1.1 Syfte 
Syftet med arbetet är att kartlägga om och hur verksamma svensklärare arbetar kring 
skönlitteratur som behandlar eller gestaltar olika områden inom psykisk ohälsa. Ytterligare 
ett syfte med arbetet är att, ur ett genusperspektiv, se om det finns någon märkbar skillnad i 
tjejer och killars val av skönlitteratur med gestaltning av psykisk ohälsa.  
 
Efter att arbetet i gymnasieskolan har kartlagts, vill jag se om det finns utrymme för en 
förbättring, grundat i tankar från tidigare forskning kring ämnet. Ytterligare önskar jag att 
visa hur en svensklärare kan använda skönlitteraturen på ett sätt att elever som mår dåligt 
kan se skönlitteraturen som en tröst och få insikten om att de inte är ensamma. Min 
förhoppning är att jag, med detta arbete, ska bidra med ny kunskap om hur gymnasieskolan 
kan använda sig av skönlitteratur i svenskundervisningen för att öka kunskapen om psykisk 
ohälsa bland ungdomar.  
 
1.2 Frågeställningar 
De valda frågeställningarna är: 
 

• Används skönlitteratur i gymnasieskolans arbete kring ämnen som rör psykisk ohälsa 
och i så fall på vilket sätt? 

• I vilken utsträckning läser gymnasieungdomar skönlitteratur om psykisk ohälsa samt 
som gestaltar psykisk ohälsa och hur ser fördelningen ut mellan tjejer och killar? 

 
2. Bakgrund 
Gymnasieelever berättar om sin ständiga stress över skolarbetet som i sin tur bidrar till ökad 
psykisk ohälsa. Under min tid på den verksamhetsförlagda delen av utbildningen fick jag 
upprepade gånger ta del av detta. Det visar återigen vilken stor och betydelsefull roll skolan 
                                                
2 I arbetet har jag valt att skriva tjejer och killar eftersom det är ord som används av ungdomarna själva. Jag 
tycker mig inte vinna någon analytisk poäng på att använda mig av de i forskarsammanhang långt vanligare 
benämningarna ”flickor och pojkar”. 
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spelar och hur viktigt det är att bemöta psykisk ohälsa i klassrummet, något jag undersöker 
om skönlitteratur kan vara ett verktyg till.  
 
I en nyutgiven rapport uppmärksammar Folkhälsomyndigheten hur ungdomars psykiska 
ohälsa har ökat kraftigt de senaste decennierna. Allt fler tonåringar blir stressade över 
skolarbetet och det följer kurvan över ungdomar med ökat psykiska besvär. Bland de 
ungdomar som drabbats av psykisk ohälsa blir skolarbetet påverkat negativt 
(Folkhälsomyndigheten 2016). Socialstyrelsen bekräftar liknande resultat samt att 
ångestkänslor och oro är ett stort problem för ungdomar. Socialstyrelsen påpekar hur det 
finns ett samband mellan god psykisk hälsa och att personen i fråga har en utbildning 
(Socialstyrelsen 2013:29).  
 
I Svenska Dagbladet kan vi läsa en artikel av journalisten Erik Olsson som varnar för hur 
den psykiska ohälsan i skolorna runt om i Sverige fortsätter att stiga. En av de bidragande 
faktorerna tycks vara mobbning och kränkning som sker på sociala medier. Olsson skriver 
vidare om hur kuratorernas arbete med att ta hand om ungdomar som mår psykisk dåligt, 
ständigt ökar medan deras resurser minskar så pass att deras arbete påverkas negativt. 
Kuratorerna anser att de inte hinner med allt förebyggande arbete, de måste genomgående 
prioritera så kallade akuta fall. Vi kan genom artikeln av Olsson se hur stort problem detta är 
i den svenska skolan och hur det påverkar den stigande psykiska ohälsan negativt (Olsson 
2013).  
 

3. Tidigare forskning 
3.1 Lärarens roll i undervisningen av skönlitteratur 
Läraren spelar en stor roll i valet av skönlitteratur i svenskundervisningen. Alla elever 
kommer att uppleva skönlitteratur individuellt eftersom alla människor förhåller sig olika till 
texter. Som lärare är det svårt att förutse hur skönlitteraturen kommer att tas emot av 
eleverna. En forskare som i olika studier har belyst betydelsen av skönlitteratur är forskaren 
inom svenska med didaktisk inriktning, Gunilla Molloy, som diskuterar lärarens roll i 
undervisningen av skönlitteratur. En annan forskare som redan har intresserat sig av detta är 
Louise M. Rosenblatt.   
 
Molloy menar att det sker ett didaktiskt val när läraren väljer skönlitteraturen till eleverna. 
Läraren bestämmer vilken skönlitteratur som ska läsas samt hur den ska läsas (Molloy 
2003:31). Den metodiska gestaltningen varierar på grund av lärarens val. En del lärare låter 
sina elever läsa skönlitteraturen hemma och använder lektionerna som ett 
diskussionstillfälle. Andra lärare väljer att läsa skönlitteraturen på lektionstid med 
motiveringen att vissa elever inte ska halka efter. Den metodiska gestaltningen en lärare 
väljer kommer i sin tur att påverka eleverna (Molloy 2003:36).  
 
Det är en komplex fråga för en lärare att veta vilken skönlitteratur de ska välja när det 
handlar om att diskutera ämnen som rör psykisk ohälsa. Vissa ämnen anses ligga närmare 
ungdomar och deras intressen. Molloy tar exempelvis upp utanförskap, kärlek, sexualitet, 
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maktfrågor av olika slag samt mobbning. Hur ska läraren veta vem som är intresserad av 
vad? Hur väljer man skönlitteratur för att eleverna ska få perspektiv på ämnet (Molloy 
2003:37)? Trots att vissa anser att undervisningen kan vara fri från värderingar hävdar 
Molloy det motsatta. Ingen undervisning kan vara helt fri från värderingar och detta speglas 
bland annat i lärarens val av skönlitteratur (Molloy 2003:39).  
 
Det är en komplicerad uppgift för svenskläraren att välja skönlitteratur som rör och gestaltar 
psykisk ohälsa, eftersom skönlitteraturen ska gripa tag i läsaren. Louise M. Rosenblatt har 
visat att en lärare som undervisar i litteratur befinner sig i en värld som är kreativ och 
ständigt i rörelse. Varje läsare har en enskild relation till skönlitteraturen, det skapas hela 
tiden något nytt mellan läsaren och texten. Varje individ upplever en egen känsla. Det utgår 
från att läsaren på något sätt har blivit gripen av texten, antingen tagen, lycklig, engagerad, 
upprörd, nyfiken med mera. Det är genom känslorna man förstår författarens avsikt med 
texten, oavsett om den är medveten eller omedveten. Läraren har som uppgift att främja 
relationen mellan läsaren och texten (Rosenblatt 2002:8).  
 
I vissa situationer kan det vara svårt för lärare att hantera frågor som berör psykisk ohälsa 
som kan uppkomma under litteraturundervisningen. Molloy har i sin bok Att läsa 
skönlitteratur med tonåringar presenterat en undersökning där några elever har tagit upp 
ämnet självmord med sin lärare efter att ha läst en bok som behandlade ämnet. Läraren 
undvek frågan med motiveringen att det är svårt att svara på frågor som dessa. Molloy 
skriver också att svensklärare inte är utbildade i att diskutera existentiella frågor (2003:51). I 
och med att svensklärare inte är utbildade i att diskutera vissa frågor blir det svårare för 
svenskläraren att ta upp vissa ämnen som rör psykisk ohälsa.  
 
Läkaren Lars H. Gustavsson har skrivit en bok vid namn Elevhälsa börjar i klassrummet och 
där har Gustavsson, genom sin undersökning, kommit fram till resultatet att psykiska 
problem har en negativ påverkan på lärandet. Gustavsson kom fram till att psykisk ohälsa 
påverkar lärandet och det blir i sin tur en fråga för elevhälsan. Gustavsson problematiserar 
resultatet och skriver att det inte är en självklarhet att skolan kan hantera situationen helt 
själv, men skolan är ett ställe där problem hos elever ofta uppmärksammas. Det är en svår 
fråga att svara på när det gäller hur allt ska hanteras kring en elev som mår dåligt. Resultatet 
av Gustavsson visar att elevhäsloteamet på skolorna har ett stort ansvar (Gustavsson 
2009:58).  
 
3.2 Varför ska vi läsa skönlitteratur? 
Förutsättningen för att svensklärare ska kunna använda skönlitteratur i sitt arbete med 
ämnen som rör psykisk ohälsa är att eleverna vill läsa skönlitteratur. Det ställs också stora 
krav på en tillräcklig läsvana hos eleverna för att kunna ta till sig skönlitteratur om svåra 
ämnen. Det upplevs allt svårare att motivera elever till att läsa skönlitteratur. Magnus 
Persson, som är litteraturvetare, har i Varför läsa litteratur? diskuterat ungdomars syn på 
litteratur och utmaningen som uppstår när ungdomar måste motiveras till läsning.  
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Persson problematiserar frågan om varför vi ska läsa skönlitteratur och skriver vidare att det 
finns många svar på frågan varför man egentligen ska läsa skönlitteratur eftersom alla har 
sin individuella åsikt om ämnet (Persson 2007:6). Skönlitteraturläsningen måste hela tiden 
motiveras för elever som inte tycker om att läsa. Persson hävdar i sin bok att litteraturen 
måste placeras i ett större sammanhang (Persson 2007:7). Kanske kan detta större 
sammanhang vara att placera litteraturen i relation till psykisk ohälsa, för att visa eleverna 
att skönlitteraturen kan användas för att diskutera frågor som rör psykisk ohälsa.   
 
Molloy påstår att vi arbetar med skolans demokratiska uppdrag genom att vi läser och 
diskuterar kring skönlitteratur. Det som händer i samtalet är att eleven utvecklar sin förmåga 
att förstå omvärlden och människors agerande ur flertalet perspektiv. När elever väljer bort 
litteratur uppstår det problem i skolan (Molloy 2013). Eftersom ämnen som rör psykisk 
ohälsa kan upplevas känslosamt för en del elever kommer det att uppstå svårigheter. Om 
eleverna inte vill läsa skönlitteratur om ämnen som berör psykisk ohälsa, resulterar det i att 
det inte fungerar att diskutera psykisk ohälsa utifrån skönlitteraturen.  
 
Om det ska vara möjligt för en svensklärare att diskutera ämnen som rör psykisk ohälsa 
genom skönlitteratur är det en förutsättning att eleverna både vill och kan läsa. Det krävs att 
eleverna har en god läsförståelse för texten de läser. Studier från PISA visar hur svenska 
ungdomars läsförståelse ligger under genomsnittet, en gång i tiden låg de över genomsnittet. 
Läsningen verkar minska bland ungdomar om vi ska titta på vad studier från bland annat 
PISA visar. En av orsakerna till denna nedgång tycks vara konkurrensen från internet 
(Öhman 2015:67). Återigen upptäcks en orsak till att det blir en svårare utmaning att få 
eleverna som mår dåligt att läsa skönlitteratur. Ungdomar läser allt mindre och lärare står 
inför flertalet utmaningar. En lärare ska få eleverna att vilja läsa för att förhoppningsvis 
hjälpa de elever som är i behov av hjälp.  
 
3.3 Biblioterapi 
I samband med arbetet kring denna studie stötte jag på begreppet biblioterapi och Persson 
skriver om begreppet. Det är en idé om att läsning har en läkande funktion för människor 
(Persson 2012:154f). Begreppet biblioterapi skapades år 1916 för att beskriva en 
behandlingsform som grundar sig på att litteraturen fungerar som behandlingsmetod. I USA 
under 1930-talet får biblioterapin sitt uppsving men det är inte förrän under 1970-tal som det 
får samma status som andra behandlingsformer. Lärare tillsammans med psykologer, 
bibliotekarier och psykiater kan räknas som aktörer inom det biblioterapeutiska området 
(Persson 2012:159). ”Läsandet och boken skapar en djupare gemenskap med omvärlden och 
utgör därmed en viktig förebyggande och aktuell själslig behandlingsform, psykoterapi” 
(Persson 2012:162).  
 
I studien Reading fiction during sick leave, a multidimensional occupation från 2014 
synliggjorde forskarna Lena Mårtensson och Christina Andersson den positiva inverkan som 
skönlitteratur hade på vuxna kvinnor som led av psykisk ohälsa.   
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I Mårtenssons och Anderssons studie deltog åtta kvinnor, mellan 26-67 år, som var 
sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Deltagarna hade bland annat drabbats av utbrändhet 
och posttraumatisk stressyndrom. Syftet var att studera hur deltagarna påverkades av att de 
läste skönlitteratur under sin sjukskrivning. Biblioterapi var grunden till denna studie och 
fungerade som en terapiform där man läser skönlitteratur som en del i sin behandling. Denna 
terapiform har visat sig vara kostnadseffektiv för att behandla olika former av psykisk 
ohälsa. Studiens resultat visade att läsning av skönlitteratur hjälper kvinnor som led av 
psykisk ohälsa (Mårtensson & Andersson 2015). 
 
Kvinnorna i studien upplevde att de återfick kontroll i livet. Resultatet visade att man kan 
fylla de tomma luckorna under dagen genom att läsa sin bok. Under tiden läste de 
självbiografier för igenkänningsfaktor samt för att få en kontakt med texten. Genrer som 
science fiction fungerade bra eftersom böckerna tog fokus från dem själva och riktades mot 
en fantasivärld. Andra resultat som visade sig var att kvinnorna hittade tillbaka till 
läsglädjen. Det grundade sig på att kvinnorna kunde släppa sin ångest och smärta för att 
lägga energin på att läsa. I resultatet visade det sig att skönlitteraturen fick personerna att 
både känna igen sig samt fly verkligheten. Det gav en positiv påverkan på kvinnorna att de 
fick en lugn stund på dagen när de var själva med boken. Genom denna terapiform kände 
kvinnorna en gemenskap med skönlitteraturen, karaktärerna och karaktärernas situation. Det 
skapades en igenkänningsfaktor i böckerna. Ytterligare ett positivt resultat som studien gav 
var att kvinnorna upplevde en styrka av skönlitteraturen, de fick kraften att blicka framåt i 
livet (Mårtensson & Andersson 2015). 
 
Efter att ha fördjupat mig inom studien grundat på biblioterapi vill jag ställa frågan om en 
metod som denna skulle kunna fungera inom skolvärlden. Dels som en metod för elever som 
lider av psykisk ohälsa men också för att medvetandegöra ungdomar om vad psykisk ohälsa 
innebär. Genom denna metod skulle både svenskläraren få chansen att diskutera ämnen som 
rör psykisk ohälsa samtidigt som de elever som mår psykisk dåligt kan hitta stöd i 
skönlitteraturen. 
 
3.4 Elevens tidigare erfarenhet och igenkänningsfaktor 
Om svensklärare vill nå fram till eleverna som mår dåligt genom skönlitteratur är de viktigt 
att eleverna kan relatera och känna igen sig i texten eller i karaktärerna. Annars finns det en 
risk att eleverna inte kan ta till sig texten eller använda texten för att må psykiskt bättre. 
Forskaren Louise M. Rosenblatt har diskuterat detta i sin bok Litteraturläsning som 
utforskning och upptäcktsresa.  
 
Rosenblatt visar i sin forskning att grunden till tolkning är att läsaren har ett förråd av 
minnen som är relevanta. Det är svårt att få liv i en text utan en koppling till läsarens tidigare 
erfarenheter och känslor. Erfarenheterna behöver inte vara identiska med de som gestaltats i 
boken för att förstå författarens budskap och tankar. Det som krävs är att läsaren ska ha 
upplevt liknande känslor och situationer, för att på så sätt skapa nya föreställningar utifrån 
verket (Rosenblatt 2002:75). Rosenblatt menar att det är individuellt vad eleven tar med sig 
in i skönlitteraturen (Rosenblatt 2002:83).  
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Molloy påpekar ytterligare en svårighet som uppstår för svenskläraren. Eleverna saknar 
erfarenheten av hur man samtalar om litteratur (Molloy 2008:340). Persson har hämtat ett 
uttryck från Martha C. Nussbaum, narrativ fantasi. Nussbaum har kommit fram till att det är 
ett begrepp som ger eleven kapaciteten att leva sig in i historien och i andra människors 
tankar och känslor. Ett viktigt resultat som svensklärare kan använda sig av, när de ska tala 
om ämnen som rör psykisk ohälsa, kan vi hitta hos Nussbaum som påstår att det handlar om 
att ha förmågan att byta perspektiv. Eleverna lär sig förmågan att kunna spegla sig själva i 
en karaktär och vice versa (Molloy 2007:257). För att undvika att vissa elever känner sig 
utpekade i en diskussion om psykisk ohälsa kan det hjälpa att diskutera ett ämne utifrån en 
fiktiv karaktär. På så sätt kan eleverna själva relatera till karaktären men samtidigt diskutera 
ämnet utifrån någon annans perspektiv.  
 
Molloy betonar vikten av att det finns mycket för eleverna att hämta i litteraturen. Av 
språket och litteraturen kan vi lära oss om bland annat demokratiska värderingar. Kunskapen 
ger elever möjlighet att sätta sina erfarenheter i ett större perspektiv. Det resulterar i att 
elever får sin erfarenhet i ett annat sammanhang, som i sin tur ökar förståelsen för andra 
medmänniskor (Molloy 2003:42). Kunskapen om att ha förståelse för andra människor är 
väsentlig om svenskläraren tillsammans med eleverna ska kunna diskutera ämnen som rör 
psykisk ohälsa i klassrummet. Detta krav på kunskap finns att hitta i kursplanen för 
svenskämnet i gymnasieskolan ”genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, 
och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna 
sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv” (Skolverket 2011). Genom Skolverkets 
kursplan för svenskämnet hittar vi stöd i att kunna bedriva en litteraturundervisning som 
skulle kunna ta upp ämnen som berör psykisk ohälsa.  
 
Rosenblatt har i sin forskning kommit fram till att ”litterära upplevelser kan göra det möjligt 
för läsaren att betrakta sin egen personlighet och sina egna problem på ett objektivt sätt och 
därmed hantera dem bättre” (Rosenblatt 2002:175). Även Molloys resultat visar att om en 
subjektiv förankring ska skapas måste det finnas någon form av igenkänningsfaktor av 
tidigare erfarenheter. Ett problem kan uppstå när svenskläraren, som inte alltid vet när 
igenkänningsfaktorn kan uppstå mellan eleven och texten, ska välja litteratur. Svenskläraren 
har som uppgift att underlätta möjligheterna för eleverna att hitta detta samband (Molloy 
2003:60). I Molloys undersökning som finnas att hitta i boken Att läsa skönlitteratur med 
tonåringar bekräftar Molloy att både tjejer och killar, gärna läser något verklighetstroget 
(Molloy 2003:60). Samt att kopplingen mellan igenkänningsfaktorn, subjektiv förankring 
och subjektiv relevans är viktig (Molloy 2003:61). Samma resultat bekräftas i Molloys 
avhandling Läraren, litteraturen, eleven. I resultatet av studien blir det uppenbart att 
eleverna söker sig till skönlitteratur som de känner igen sig i (Molloy 2002).  
 
Att ha bakgrundskunskap är viktigt för att bygga en bro mellan läsning och personlig 
kunskap och det finns ett antal strategier som förbättrar förståelsen före, under och efter 
läsningen (Olin-Scheller, Tengberg & Lindholm 2015:130). Professor i pedagogiskt arbete, 
Christina Olin-Scheller, har tillsammans med Michael Tengberg och Anna Lindholm skrivit 
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om vikten att ha en bakgrundskunskap i sin litteraturläsning. För att skapa förståelse gäller 
det för läsaren att kunna röra sig i texten. Att röra sig i texten kan vara att se djupet och ytan, 
förhålla sig till egna erfarenheter samt jämföra med tidigare kunskaper (Olin-Scheller, 
Tengberg & Lindholm 2015:132). 
 
3.5 Killar och tjejers läsval  
I denna studie väljer jag att använda begreppet genus på samma sätt som Gunilla Molloy. 
Genus är ett begrepp som syftar på skillnaderna (strukturella samt sociala) mellan vad som 
anses vara manligt och kvinnligt (Molloy 2003:63). Ett fenomen som förekommer och i sin 
tur påverkar litteraturen är att mannen utgör normen, något som Molloy visar i sin forskning. 
Många böcker som används inom skolan är skrivna av män och huvudpersonerna i böckerna 
är män. Genom att välja dessa böcker upprätthåller läraren normen om mannen (Molloy 
2003:64).  
 
Direkt när en lärare presenterar en bok för en klass kommer eleverna att förhålla sig till 
boken. Det handlar om vilket kön huvudpersonen har, hur omslaget ser ut, miljö i boken 
med mera. Molloy skriver vidare om genusimpregnerad läsning. När du läser skönlitteratur 
kan du upptäcka olika aspekter på texten beroende på ditt kön (Molloy 2003:69). Molloy 
refererar till en studie gjord av Charles Sarland från 1991. I studien av Sarland fick killar 
och tjejer läsa First Blood, i studien framkom att Sarland ansåg att First Blood var en bok 
som vände sig mer till killar på grund av våldskulturen i handlingen. Sarland visade i 
resultatet från studien att tjejer läste på så sätt att de fick fram känslorna i en text. Killar läste 
ur ett perspektiv med mer våld och action i sin tolkning av texten. Utifrån resultaten i 
studien kan vi se att tjejerna hittade ett annorlunda sätt att läsa boken på jämfört med 
killarna i studien (Molloy 2003:70).  
 
Molloy tar upp en förklaring från Elaine Millard (1997) om killars och tjejers lust till att läsa 
böcker med huvudkaraktärer av det motsatta könet. Millard säger i sin undersökning att 
många tjejer gärna läser böcker med manliga huvudkaraktärer. Det är mer ovanligt att killar 
väljer böcker med kvinnliga huvudkaraktärer. Anledningen till detta är enligt Millard att 
killarna vill hålla en distans till de kvinnliga karaktärernas egenskaper. När kön hålls isär på 
detta sätt bidrar det till att skapa ytterligare gränser för vad som anses vara accepterat att 
göra samt att läsa för killar respektive tjejer (Molloy 2003: 70).   
 
En stor svårighet som svensklärare möter är killars bristande intresse för skönlitteratur. Om 
killar inte vill läsa skönlitteratur kommer det bli svårt för svenskläraren att diskutera ämnen 
som rör psykisk ohälsa utifrån skönlitteratur. Molloy tar upp debatten om killars vilja att läsa 
skönlitteratur i en debattartikel i Dagens Nyheter. Molloy har kommit fram till att det inte är 
skolans fel att killar saknar viljan att läsa skönlitteratur. Molloy pekar i sina studier på att det 
anses vara omanligt att läsa skönlitteratur. Killars negativa inställning till skönlitteratur 
uppmärksammas i skolan, men det är inte där det börjar (Molloy 2013).  
 
I Molloys artikel framkommer att i klassrummet gestaltar killar och tjejer sitt kön genom 
sina handlingar. Att killar intar en negativ attityd mot läsning av skönlitteratur är ett exempel 
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på en sådan handling. Vi kan se att killar konstruerar manligheten genom att de motsätter sig 
litteraturläsning, som anses vara kvinnligt. Molloy menar att det är accepterat idag för tjejer 
att ha långbyxor och spela fotboll utan att tappa sin femininitet. Killar kan inte göra på 
liknande sätt, de kan inte dansa balett och läsa poesi utan att tappa en del av sin manlighet 
(Molloy 2013). Här skapas ett problem för svensklärare om de vill diskutera psykisk ohälsa 
genom skönlitteratur. Killars negativa inställning gör det svårare för svenskläraren att få 
killar att både läsa och samtala om skönlitteratur. Att läsa och samtala om skönlitteratur är 
en förutsättning för att svenskläraren ska kunna använda skönlitteratur för att diskutera 
ämnen som rör psykisk ohälsa. Det blir tydligt i debatten av Molloy att hon anser att det är 
upp till männen i samhället att visa vägen för killarna. Om inte män läser skönlitteratur 
kommer inte deras söner heller läsa. De vuxna männen måste visa hur viktig den 
skönlitterära läsningen är för unga killar (Molloy 2013).    
 
Molloy menar att eftersom killar och tjejers val av skönlitteratur skiljer sig kommer 
litteratursamtalen bli en svårare utmaning. I Molloys forskning framkommer att tjejer läser 
mer än killar men främst samtalar de med varandra när de har läst någonting. Resultatet av 
detta bidrar att det blir lättare för läraren att plocka upp ett litteratursamtal med tjejer 
eftersom de flesta har vanan inne att diskutera skönlitteratur (Molloy 2008:19).  
 
I en rapport från Skolverket kan vi återigen se att killar läser mindre skönlitteratur än vad 
tjejer gör. Forskarna ser att utvecklingen följs från tidig skolålder till senare skolålder. 
Forskarna har försökt att hitta en förklaring till skillnaden. En förklaring är att tjejer lägger 
mer tid på skolarbetet och de har ett mer effektivt sätt att arbeta på (Skolverket 2011).  
 
Vi kan se i studier och rapporter att killar och tjejer läser på skilda sätt. Tjejer är mer vana än 
killar att samtala om skönlitteratur och killar läser betydligt mindre skönlitteratur. Den stora 
frågan är hur och om det är möjligt att man når eleverna genom skönlitteratur för att 
diskutera ämnen som rör psykisk ohälsa. Eftersom killar läser väldigt begränsat med 
skönlitteratur kan det bli svårt att diskutera psykisk ohälsa med dem utifrån skönlitteratur. 
Det gäller att försöka öka, speciellt killarnas, intresse för skönlitteratur för att en 
svensklärare ska kunna belysa psykisk ohälsa utifrån skönlitteratur.  
 

4. Metod 
För att studien ska uppfylla sitt syfte har det används olika metoder som jag anser vara bäst 
lämpade för att få ett bra och övergripande resultat. Det har skett intervjuer med verksamma 
svensklärare samt en enkätundersökning för elever på en gymnasieskola. Att få med både 
elever och lärares perspektiv har visat sig varit den bästa kombinationen eftersom det täcker 
en större del och visar ett bredare perspektiv på frågan.  
 
4.1 Metodval 
Kvalitativa intervjuer har använts som en metod till detta arbete. Tre verksamma 
svensklärare har intervjuats för att söka svaret på frågeställningarna. Intervjuerna har skett 
enligt Alan Bryman och hans tankar kring den kvalitativa metoden (Bryman 2011:346). 
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Bryman skriver att genom en kvalitativ intervju är det positivt om intervjun rör sig åt det 
håll som den tillfrågade vill (Bryman 2011:413). Detta ger mig kunskapen om vad 
svensklärarna anser vara relevant för mitt arbete samt att det under tiden uppstår nya frågor 
och funderingar som kan vara användbart i arbetet. Därför är frågorna utformade på ett 
sådant sätt som ger personen som intervjuas möjlighet att tala fritt om frågan. Frågorna är 
relativt öppna och kan leda till vidare diskussion. Jan Trost betonar att en kvalitativ 
intervjumetod bör bestå av enklare frågor som är raka. Torst skriver också om vikten att 
förbereda sig inför en intervju och hålla sig till det som är intressant för arbetets syfte (Trost 
2010:95). Dessa tankar har inspirerat arbetets metod.  
 
Jag har valt att utforma enkäten till eleverna enligt rekommendationerna från Bryman 
(Bryman 2011:233ff). För bästa möjliga situation har jag försökt att strukturera upp enkäten 
tydligt och enkelt. På det sättet minskas risken för olika tolkningar och missuppfattningar 
hos eleverna som tillfrågas.    
 
4.2 Material och urval 
Jag har intervjuat tre svensklärare som alla jobbar på samma gymnasieskola men inom olika 
program och arbetslag. Jag har valt att plocka ut tre klasser till enkätundersökningen. En 
klass, BA13/FT13, består av två program som samläser och räknas i denna undersökning 
som att de går i samma klass. Alla klasserna går tredje året på gymnasiet och studerar på ett 
yrkesförberedande program. Elever, som går sitt sista år, valdes till undersökningen på 
grund av att de har mer kunskap i bagaget. Enligt SCB består Vård- och 
omsorgsprogrammet av 79,5 % tjejer och 20,5 % killar (SCB 2014). Det intressanta med 
denna klass är också att inom deras examensmål ingår kunskap om psykisk ohälsa 
(Skolverket 2011). SCB rapporterar att på Bygg- och anläggningsprogrammet går 93.5 % 
killar respektive 6,5 % tjejer. På Fordon- och transportprogrammet går 10 % tjejer och 90 % 
killar. På Barn- och fritidsprogrammet är siffrorna mer jämlika. Enligt SCB går 59 % tjejer 
samt 41 % killar på programmet (SCB 2014).   
 
4.3 Genomförande 
Genomförandet av undersökningen delas upp i två delar. En del är intervjustudier med tre 
svensklärare och en del består av enkätundersökning i tre olika gymnasieklasser.  
 
Intervjun med svenskläraren Anna genomfördes 26 februari 2016. Intervjun började med att 
villkoren lästes upp för läraren om arbetets syfte, att medverkan var frivillig, var arbetet 
kommer att publiceras samt att deltagarna kunde avbryta när de själva ville. Intervju med 
läraren, som vi kan kalla Eva, ägde rum 1 mars 2016. Den tredje läraren intervjuades den 2 
mars 2016 och vi kan kalla läraren för Annika. Intervjuerna skedde på liknande sätt som den 
första intervjun där de först informerades om vad som gällde och de gick med på 
informationen som framgick. Läraren Annika fick några fler frågor jämfört med de andra två 
svensklärarna eftersom intervjun riktades in mot Vård- och omsorgsprogrammet där läraren 
undervisar i svenskämnet. Intervjuerna varade mellan 15 till 20 minuter. De intervjuade 
lärarna heter egentligen någonting annat.  
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Enkäten i BF13 skedde den 5 april 2016. Klassen består av tjugotvå elever, elva tjejer 
respektive elva killar. Vid tillfället då enkäten genomfördes fanns sexton elever närvarande i 
klassrummet, alla deltog i enkätundersökningen, åtta tjejer samt åtta killar. Jag närvarade vid 
undersökningen i klassen och informerade muntligt det som också står skrivet på enkäten. 
En fråga uppstod kring enkäten och det var kring fråga nummer tre, hur mycket läser du 
varje dag? En elev ville veta vad jag definierade som att läsa. Jag svarade att jag menade hur 
mycket de läser skönlitteratur.  
 
VO13 gjorde enkäten den 6 april 2016. Klassen har arton tjejer och tre killar, sammanlagt 
tjugoen elever. Under enkätundersökningen deltog samtliga sexton elever som närvarade på 
lektionen, fjorton tjejer och två killar. Jag närvarade även här vid undersökningstillfället och 
gav eleverna samma information om det frivilliga deltagandet i enkäten.  
 
Vid undersökningstillfället i BA13/FT13 var jag inte närvarande i klassrummet. I denna 
klass läser Fordon- och transportprogrammet tillsammans med Bygg- och 
anläggningsprogrammet och båda klasserna har svarat på min enkät. Enkäten delades ut av 
deras lärare och samma information gavs till dem. I undersökningen deltog 15 elever från 
FT13 av de 19 elever som går i klassen. Alla elever är killar och de som inte deltog var inte 
närvarande vid undersökningen. I BA13 går tjugo elever, nitton killar och en tjej. Arton 
killar och en tjej var närvarande vid tillfället och deltog. Det uppstod några frågor kring 
enkäten liknande de som uppstod i BF13, de ville veta vad som definierades med läsning. 
Enkäten genomfördes 21 april 2016.  
 
4.4 Metodkritik 
När ett arbete av detta slag ska skrivas uppstår en del svårigheter och det gäller att vara 
medveten om svårigheterna för bästa resultat. Enkäten har utförts skriftligt och därmed ges 
utrymme för fri tolkning hos varje tillfrågad elev. I vissa frågor har eleverna endast 
valmöjligheten att svara ja eller nej. Detta skapar en begränsning om eleverna är osäker på 
sina svar eller om det är ett svar mitt emellan.  
 
Det finns en stor risk att elever är frånvarande i klassrummet när undersökningen 
genomförs. Därmed får undersökningen inte med allas tankar och svar som är viktiga och 
kan i sin tur påverka resultatet i arbetet. Risken finns också att elever väljer att svara oseriöst 
i enkäten.   
 
Valet av svensklärare kan påverka resultatet i arbetet. Om andra lärare hade valts till 
undersökningen, hade andra svar angivits och arbetet kunde ha tagit en annan riktning. Det 
är en komplex situation som uppstår när det ska väljas vilka som ska tillfrågas och 
situationen är svår att undvika. De tillfrågade lärarna fick ingen möjlighet att se frågorna i 
förväg och därmed blev svaren spontana. Om lärarna hade fått chansen att förbereda sig 
kunde svaren ha blivit annorlunda. Detsamma gäller valet av de tillfrågade klasserna i 
enkätundersökningen. 
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I min undersökning deltog ett visst urval av personer. Resultatet ger bara en bild av hur det 
ser ut bland dessa specifika klasser respektive lärare. Resultatet ger inte en direkt bild av hur 
verkligheten ser ut i den övriga svenska gymnasieskolan eftersom det inte tillfrågades 
tillräckligt många i undersökningen. Om flera elever och lärare hade genomgått samma 
undersökning kan utfallet ha blivit annorlunda. Det går också att rikta kritik mot att endast 
en gymnasieskola valdes ut som deltagare i undersökningen. Om undersökningen hade 
genomförts på ett flertal gymnasieskolor hade utgången troligtvis varit annorlunda.  
 
4.5 Etiska aspekter 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer har följts under hela arbetet. Under 
intervjuerna, har svensklärarna innan intervjuns början informerats om att deras deltagande 
är frivilligt och de har valet att avbryta deras medverkan när de själva känner för det utan 
några negativa konsekvenser. Detta följer Vetenskapsrådets informationskrav. De tillfrågade 
är alla över 18 år och har själva rätten att bestämma över sitt deltagande i enkäten samt 
intervjuerna. Alla elever har fått denna information både skriftligt på enkäten samt muntligt 
vid genomförandet av undersökningen för att vara extra tydlig. Detta stämmer överens med 
samtyckeskravet. Under konfidentialitetskravet ingår att personerna i undersökningen ges 
anonymitet. Detta har tagits tillvara på och enkäten till eleverna är anonym samt identiteten 
hos svensklärarna. Till sist har insamlingsmaterialet endast använts i forskningssyfte, det 
följer nyttjandekravet som Vetenskapsrådet rekommenderar (Vetenskapsrådet 2008). 
 
Det har varit viktigt att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och riktlinjer. Det 
är viktigt att förklara för deltagarna i undersökningen vad de ger sig in på och vad som 
förväntas av både dem och mig. Att behålla sin anonymitet i undersökningen har tagits på 
stort allvar eftersom det kan ge konsekvenser i framtiden samt att svaren ska bli ärliga och 
genuina. Genom att inte följa dessa riktlinjer riskeras trovärdigheten som författare av 
arbetet och förtroendet som deltagarna i undersökningen har visat kan gå förlorat. Att visa 
respekt för deltagarnas svar och vara ärlig med syftet har varit viktigt i arbetet.   
 

5. Resultat 
Alla intervjuer och elevenkäter genomfördes på en gymnasieskola i mellersta Sverige under 
vårterminen 2016. Sammanlagt deltog tre lärare och 65 elever i min undersökning. Den lista 
som läraren Annika talar om i sin intervju, finns som bilaga i slutet av arbetet. Listan är 
framtagen av läraren själv tillsammans med gymnasieskolans bibliotekarie främst för att 
vara användbar för sina elever när de ska välja skönlitteratur men har används av flera lärare 
på skolan sedan den skapades. All skönlitteratur på listan finns tillgänglig för eleverna i 
deras skolbibliotek.  Resultatet presenteras i två delar. I första delen får vi läsa 
svensklärarnas svar i intervjustudien. I den andra delen presenteras resultatet från 
enkätundersökningen som gjordes i klasserna.  
 
5.1 Intervju med svenskläraren Anna 
I den första intervjun möter jag svenskläraren Anna som undervisar i svenska på 
Samhällsprogrammet. Anna undervisar också i svenska som individuellt val på Bygg- och 
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anläggningsprogrammet, Fordon- och transportprogrammet, Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet.  
 
Jag frågar Anna vad hon arbetar med för skönlitteratur i svenskundervisningen. Anna 
berättar då:  
 

”Jag brukar försöka i trean, till exempel samhällstreorna som jag har nu, så har de fått välja en 
klassiker och då ska den vara skriven någon gång under 1800-talets slut eller början av 1900-
talet. Och där har de då fått välja väldigt fritt så därför kan jag inte säga att jag har haft någon 
specifik roman där. […] i ettan har vi läst Flyga drake, vi läste också Stjärnlösa nätter nu 
eftersom vi hade Arkan Asaad här på studiebesök. Han föreläste om sin roman. […] då hade vi 
den och då pratade vi litegrann om det här med kulturkrockar och så.” 
     

Vi fortsätter att diskutera kring att Stjärnlösa nätter av Arkan Assad är en bra bok när man 
ska diskutera kulturkrockar och hur killar kan må psykiskt dåligt. Anna säger: ”Där har vi 
lite om det där hur man kan må när man står med foten i två olika kulturer. Det har ju lite 
med psykisk ohälsa att göra på ett sätt, många mår ju väldigt dåligt, som de invandrarelever 
som vi har som inte riktigt vet var de hör hemma.” 
 
Anna berättar om ett läsprojekt som alla svensklärare har haft. Anna berättar vidare om hur 
svensklärarna har arbetat med projektet. De har använt sig av bland annat loggskrivning och 
seminariediskussioner. Hennes sistaårselever har fått arbeta mycket kring analyser av olika 
slag.  
 
Jag frågar Anna om hon väljer att arbeta på olika sätt beroende på vilken klass hon möter i 
undervisningen. Anna svarar: ”Ja, det gör jag. Det måste man göra. Jag har försökt att köra 
lika men ofta med väldigt olika resultat till följd.” Anna vill gärna lära känna sin klass först 
och känna av vad eleverna är bekväma med.  
 
I intervjun kommer jag in på om Anna märker någon skillnad i valet av skönlitteratur hos 
killar respektive tjejer. Anna svarar:  
 

”Nej, det tycker jag inte, jag kan inte säga att jag har sett det under det här läsåret. Det har varit 
lite roligt, för att jag har haft killar som har läst till exempel Förnuft och känsla, Stolthet och 
fördom, […] som faktiskt har valt sådana böcker. Jag har haft killar som har läst Frankenstein 
och Ivanhoe, så att jag kan faktiskt inte säga att jag har sett det i år men det är väl litegrann 
beroende på hur jag presenterade böckerna. […] men generellt så kan jag väl säga att jag tycker 
att jag ser att de killar jag har just nu som väl läser, vilket är väldigt få, så är det de som är 
väldigt intresserade av fantasy och medeltidslitteratur och medeltiden överhuvudtaget. Sagan 
om ringen […] den typen av böcker. Medan tjejerna, där har jag några som är riktiga bokmalar 
och då är det väl väldigt mycket relationsböcker, tycker jag det verkar som. Men i övrig tycker 
jag det tyvärr låter som det är vanligare att det är många som inte läser böcker. […] jag har 
några killar nu som säger att de inte brukar läsa, de har läst Zlatanboken.”  

 
Eftersom studien har som syfte att undersöka om och hur svensklärare arbetar kring ämnen 
som rör psykisk ohälsa utifrån skönlitteratur väljer jag att fråga Anna om hon anser att det är 
viktigt att arbeta kring psykisk ohälsa. Anna väljer att svara:  
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”Ja det tycker jag. Men man ska också vara försiktig. Jag tycker man ska tänka noga om man 
väljer en gemensam roman. Jag hade till exempel Jag saknar dig, jag saknar dig för några år 
sedan och då visade det sig att en tjej i klassen hade mist sin syster i en bilolycka. Och det blev 
ju helt fel, för det visst ju inte jag, eller det här med att man tar en bok där någon tar livet av sig 
till exempel. Jag brukar försöka på något sätt pejla av lite hur man mår psykiskt i klassen 
generellt sådär. Eller om jag har någon som jag vet har anorektiska problem, då kanske jag 
försöker undvika det för det kan röra upp väldigt mycket känslor som rör till det för dem. Det 
där är en balansgång, jättesvårt tycker jag. […] i sådana fall tar vi upp det i min andra kurs 
kommunikation, där man pratar om det här med depressioner, vad innebär det? Sorgearbete, 
vad innebär det? […] vi går inte in i några närstudier i olika romaner på det sättet. Det har jag 
faktiskt undvikit.” 

 
Vi fortsätter att diskutera om Anna har belyst ämnet under sina lektioner. 
 

”Nu tänker jag lite hur det har varit i år och förra året, […] finns det några elever som tar upp 
Jag saknar dig, jag saknar dig till exempel. Eller någon som har en mamma som är cancersjuk 
och mår dåligt då kan man liksom läsa I taket lyser stjärnorna […]. De har fått välja bok […]” 

 
Jag ställer frågan till Anna om hon tror att skönlitteratur kan få elever som mår dåligt att må 
bättre.  
 

”Ja, absolut, igenkänningsfaktor, man får bearbeta det man har varit med om. Sen är jag inte 
helt säker på att alla är mogna att bearbeta genom att bara läsa en bok utan att man kanske bör 
ha annan hjälp också. Gå och prata med någon eller så. Sen beror det på hur lång tid som har 
gått förstås. […] jag vet att flera av eleverna som läst Arkan Asaads bok här, skulle läsa 
uppföljaren på egen hand för de tyckte att det var så intressant och då vet jag att det var några 
av invandrartjejerna som säkert kände igen sig.” 

 
I slutet av intervjun samtalar vi om hur skolan kan förbättra arbetet i framtiden. Anna har en 
del idéer men anser främst att det ska finnas ett samarbete med det skolsociala teamet.   
 

”Kanske att man till och med skulle kunna ha lite samarbete med till exempel kuratorerna och 
skolsociala teamet. Skolsköterskan skulle kunna kopplas in på ett naturligt sätt i en klass 
kanske att de kommer och föreläser om någonting. Det värsta som kan hända tror jag är att man 
ska känna sig utpekad som elev […]. Vi hade ett exempel med en lärare för ett antal år sedan 
som inte visste en historia i klassen och som börjar med att ta upp att för några år sedan hände 
en tragisk bilolycka och då visar det sig att det här var ett syskon till en av dem i klassen. Hon 
rusade ut och det blev jättejobbigt och samtidigt så vet vi att vi lärare inte kan veta allt. […] 
ibland blir det att man blir obekväm och gör misstag. Huvudsaken är väl att man är öppen med 
det. Att man gör det för man vill att eleverna ska må bättre och kunna bearbeta det de har varit 
med om. […] många gånger så tänker jag mig väldigt noga för innan jag väljer sådana 
tabuämnen som kan vara känsliga. […] Att bero på dåligt samvete och vad det kan ställa till 
med så tog jag upp det på i svenskan när de skulle skriva en essä. Jag visade filmen, 7 pounds, 
som handlar om en kille som råkar av misstag köra ihjäl sin fru och sex andra personer i en 
bilolycka, på grund av att han satt med telefonen. För att döva sitt dåliga samvete donerar han 
sina organ till människor som är värda att få dem. Det handlar mycket om vad ens dåliga 
samvete kan leda till och då pratar vi om varför man får dåligt samvete. Om man tar det ur den 
aspekten, så tycker jag att det känns bättre. För där kan alla känna igen sig på något sätt. […] 
sen kan det självklart uppfattas som känsligt om någon har varit med om en bilolycka och 
någon har dött, men det där är en balansgång om vad man vågar ta upp eller inte. Samtidigt 
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måste vi ta upp känsliga ämnen också. […] jag tror att man måste hitta både en blandning med 
[…] böcker eller filmer så att det inte blir för tungt.” 

 
5.2 Intervju med svenskläraren Eva 
Precis som i intervjun med Anna, inleder jag med att fråga på vilka program som Eva 
undervisar på. Eva svarar att hon arbetar med programmen International baccalaureate, 
Barn- och fritidsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, Fordon- och 
transportprogrammet samt Industriprogrammet. När vi kommer in på ämnet 
litteraturundervisning berättar Eva att hon arbetar mycket kring litteraturhistoria. Eva 
använder sig av vissa utdrag från litteraturen för att bland annat arbeta kring manligt och 
kvinnligt i texten. Ett arbetssätt som Eva gärna använder sig av i litteraturundervisningen är 
textsamtal. Jag frågar Eva om hon arbetar olika utifrån vilken klass hon möter och hon 
svarar att hon gör det till viss del. Eva väljer att rikta in sin undervisning mot det program 
som eleverna själva har valt. I intervjun kommer vi in på valet av litteratur hos tjejer och 
killar. Jag frågar Eva om hon märker någon tydlig skillnad i valet av skönlitteratur hos tjejer 
respektive killar. Eva svarar: 
 

”Ja, tjejer väljer ofta litteratur som Cirkeln, Hunger Games och även Harry Potter […]. Just 
med Harry Potter, där kan det nog vara hälften tjejer och hälften killar. Killarna väljer ofta lite 
mer actioninspirerade saker, de vill ha lite action i sin litteratur. Mer deckare och den typen av 
genrer.” 

 
Jag ställer samma fråga till Eva om hon anser att det är viktigt att arbeta kring psykisk 
ohälsa och om hon har valt att ta upp ämnen som berör psykisk ohälsa i sin undervisning. 
Eva väljer att svara: 
 

”Ja det tycker jag. Många saker kan man arbeta med inom litteratur. Att läsa om 
självskadebeteende och sådana saker för att uppmärksamma det och att man får distans till det. 
Man kan till exempel diskutera ett självskadebeteende hos en person som man läser om och 
kanske bearbeta situationen på sitt eget […] sätt.” 

 
”Ja vi har nog pratat om ganska mycket, om det här med påverkan av reklam till exempel, samt 
det här med viktfixering, […]. Vad som har varit intressant nu på sista tiden är att vi har 
diskuterat det här pojkperspektivet på detta. Det har varit en artikelserie i DN3 som har tagit 
upp just det här med, hur man ska vara som man, vad man får för bild i reklamen och hur ska 
man kunna leva upp till den bilden. Det har vi diskuterat.” 

 
Vidare i intervjun ställer jag en fråga till Eva om hon tror att litteratur kan hjälpa elever som 
mår psykiskt dåligt att må bättre. Eva svarar: ”Det är svårt att säga. Jag kan tänka mig att det 
kan vara skönt att känna att man inte är ensam. Det finns andra i samma situation som jag. 
Men om man blir bättre, […] det är svårt att säga.”  
 
I slutet av intervjun diskuterar Eva och jag hur man kan förbättra arbetet i framtiden. Eva tar 
upp vikten av att man måste känna empati till andra människor. Eva tar också upp att hon 
anser att lärare måste vara mer uppmärksamma på en elev om de mår dåligt. Eva väljer att 
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ifrågasätta hur stor del en lärare ska vara, eftersom det finns utbildad personal på skolan som 
finns där för att ge stöd om elever mår psykiskt dåligt.  
 
5.3 Intervju med svenskläraren Annika 
I intervjun med Annika ställer jag några fler frågor på grund av att jag vill rikta intervjun 
mot Vård och omsorgsprogrammet eftersom hon arbetar som svensklärare på det 
programmet. När turen kommer till Annika, som också undervisar i svenska på Barn- och 
fritidsprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet men främst på Vård- och 
omsorgsprogrammet, berättar hon om ett stort läsprojekt som svensklärarna har haft på 
skolan. Projektet som Annika arbetar med är samma projekt som svenskläraren Anna talade 
om i den första intervjun. Alla elever som går första året på skolan har fått läsa Stjärnlösa 
nätter av Arkan Assad.  
 
När vi diskuterar Annikas litteratur som hon arbetar med i svenskundervisningen berättar 
hon att när eleverna själva får välja böcker, väljer många att läsa om ämnen som berör och 
gestaltar psykisk ohälsa. Annika berättar för mig om en lista som hon använder sig av i 
litteraturundervisningen. 
 

”Från den här listan som jag precis har pratat om, där är valet ganska fritt för de här eleverna. 
Jag tycker att eleverna väljer litteratur i anslutning till det program de har valt […] barn som 
far illa är det många som läser om, ADHD är det också elever som läser om, mobbning och 
sexuella övergrepp är det många som läser böcker om också. Ganska spritt bland valen men 
barn- och fritidseleverna väljer också en hel del från sportens värld.” 

 
Vår diskussion i intervjun går vidare till hur Annika väljer att arbeta med skönlitteratur. 
Annika berättar att de avsätter en lektion i veckan till att läsa. Timmen är till för att alla 
elever ska få chansen att läsa under lektionstid för att förhoppningsvis känna sig mindre 
stressade. Annika berättar också att hon arbetar olika utifrån vilken klass hon möter.  
 
När jag frågar Annika om hon ser någon skillnad i valet av skönlitteratur hos killar 
respektive tjejer svarar hon följande: 
 

”Om jag ska prata om vårdprogrammet är det […] så otroligt få killar […]. De killar som trots 
allt väljer vård, de väljer vårdinriktad skönlitteratur […]. De som väljer vård, de är motiverade 
för det programmet. […] om jag tittar på den här listan, böcker med och om sexuella övergrepp 
och våldtäkter där är det flickorna som läser mest av. Det är det absolut. […] sen kan jag säga 
att killarna på Barn- och fritidsprogrammet gärna går in på sporten.” 

 
Annika får samma fråga som de andra lärarna, om hon anser att det är viktigt att arbeta med 
psykisk ohälsa och om hon har tagit upp ämnen som berör psykisk ohälsa på sina lektioner. 
Annika svarar: 

 
”Ja, alltså om man tittar på den här listan förstår man att det är väldigt viktigt. Det finns många 
böcker som handlar om det. Man behöver inte ha gått Vårdprogrammet för att känna att den 
biten är viktig utan jag tror att de ligger nära de flesta eleverna. Har man inte det nära sig själv, 
kanske man har någon i sin omgivning som har problem och då känns det som att det är viktigt 
att läsa om de här sakerna.” 
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”Nej, jag kan inte, jag är inte vårdlärare. Jag vet att man jobbar mycket med det här på 
vårdlektionerna. Jag vet att de får kunskapen av folk som kan, alltså de som är sjuksköterskor 
och som är vårdlärare. Jag känner väl kanske inte att jag har på fötterna för att uttala mig. Jag är 
bara vilken person som helst, som skulle kunna ha kommit i kontakt med det här på ett mänskligt 
plan […]. Jag känner att de får faktabitarna därifrån.” 

 
Jag frågar Annika om hon tror att litteratur kan få elever som mår dåligt att må bättre. 
Annika väljer att svara: ”Ja, det tror jag absolut. Jag tror att det är viktigt att man läser om 
andra människor som kan ha hamnat i samma situation eller likande situation och få styrka 
från det och kanske se att det går att få hjälp, samt att man kan lösa en del problem.” 
 
Eftersom Annika undervisar i svenska främst på Vård- och omsorgsprogrammet valde jag 
att fråga om de arbetar kring psykisk ohälsa på programmet eftersom det ingår i deras 
examensmål. Annika bekräftar att de arbetar kring kunskap om psykisk ohälsa på 
programmet men vet dock inte vilken litteratur de använder sig av då eftersom den 
undervisningen sker inom andra ämnen som är mer relaterade till vårdämnet. Annika 
berättar att hon vet att en lärare som undervisar i kunskap om psykisk ohälsa använder sig 
till viss del av skönlitteratur. Intervjun går vidare med att jag ställer frågan om eleverna på 
Vård- och omsorgsprogrammet är intresserande av ämnen som rör psykisk ohälsa. Annika 
svarar att det verkar som eleverna är intresserande. Hon påpekar dock att det endast är 
hennes perspektiv.   
 
Vi avslutar intervjun med att diskutera hur arbetet kan förbättras i framtiden. Annika föreslår 
att arbetet kan ske mer i projektform. Annika avlutar intervjun med att kritisera de blandade 
grupperna i svenskundervisningen. Annika har en klass med elever från tre olika program, 
vilket gör att hennes undervisning blir en utmaning jämfört med om klassen hade bestått av 
elever från endast ett och samma program.  
 
5.4 Sammanfattning av resultatet från intervjustudien 
Som den uppmärksamma läsaren säkert noterat förefaller ingen av de tre lärarna använda 
skönlitteratur för att diskutera frågor som rör psykisk ohälsa. Alla tre arbetar dock med 
skönlitteratur och alla tycker att det är viktigt att belysa ämnen som berör psykisk ohälsa.  
 
Vi kan se i resultatet från intervjustudien att Anna reflekterar mycket kring frågan. Anna har 
inte märkt någon tydlig skillnad i elevernas val av skönlitteratur. Anna påstår även att hon 
ser en tydlig trend i att killar läser Jag är Zlatan och tjejerna i klassen föredrar böcker om 
relationer.  
 
Vi kan konstatera att Eva inte arbetar kring ämnen som rör psykisk ohälsa genom 
skönlitteraturen. Det som däremot framkommer är att hon arbetat med dessa ämnen utifrån 
en artikelserie i Dagens Nyheter om den press som unga killar utsätts för. På så sätt visar 
Eva att det är viktigt att arbeta kring ämnen som rör psykisk ohälsa. 
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I resultatet från intervjun med Annika framkommer att hon anser att psykisk ohälsa är 
viktigt att arbeta kring men väljer att avstå med motiveringen att hon saknar kompetens i 
ämnet, vidare är hon positiv till ämnet men arbetar inte med psykisk ohälsa genom 
skönlitteratur.  
 
Genom intervjustudien kan vi se resultatet att det är uppenbart att ingen av de tre 
svensklärarna väljer att arbeta med psykisk ohälsa utifrån skönlitteratur. När ämnen som 
berör psykisk ohälsa har belysts i undervisningen har det varit med hjälp av en artikelserie i 
Dagens Nyheter, inte utifrån skönlitteratur. Det finns mycket skönlitteratur som riktar sig till 
ungdomar med ämnen som rör eller gestaltar psykisk ohälsa att använda sig av. Frågan är då 
om ungdomarna själva väljer att läsa dessa böcker.  
 
5.5 Svar från enkäten i BA13/FT13 
I min studie deltog sammanlagt 33 elever, 32 killar och en tjej från BA13/FT13. Här följer 
resultatet från studien på deras svar i enkätundersökningen. I diagrammet nedan visas 
resultatet på hur många av eleverna i klassen som tyckte om att läsa. 
 

 
 
Resultatet från studien visade att en tjej av en möjlig svarade nej på frågan om hon tyckte 
om att läsa skönlitteratur. Motsvarande siffra för killarna i klassen var att 28 av de 32 
möjliga svarade nej, fyra killar tyckte om att läsa. Vidare i studien gavs eleverna 
möjligheten att motivera varför eller varför inte. Många av svaren liknade varandra och det 
vanligaste svaret hos eleverna var att läsning ansågs tråkigt. Några andra svar som gavs var 
tidsbrist, bristande intresse, det var jobbigt och rastlöshet. En elev svarade ”Jag mår psykiskt 
dåligt av det” (Elevsvar). De elever som ansåg att läsning var något som de tyckte om 
svarade att läsning var intressant, roligt och de lärde sig nya saker.     
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I studien framgick att några elever valde att kryssa i att de läste tidningar om de handlar om 
sport eller bilar samt att de läste på sociala medier via datorn eller mobiltelefonen. Genrer de 
föredrog var deckare, skräck, fantasy och böcker som var kopplade till sina intressen 
exempelvis bilar och skotrar. Tjejen i klassen svarade att romantik är den genrer hon läste. 
Resultatet visade att endast en kille svarade att han läser böcker om eller som gestaltar 
psykisk ohälsa.  
 
Fem killar svarade ja på att de diskuterade med andra om vad de har läst. Det intressanta i 
resultatet från denna del i studien är att det inte är samma killar som svarade att de tyckte om 
att läsa. De fyra av de fem killarna som diskuterade sin läsning med andra svarade att de inte 
tyckte om att läsa.  
 
Sammanfattningsvis skulle eleverna i slutet av enkäten skriva ner vilken bok de läste senast 
samt tre böcker de har läst. Tjejen i klassen svarade Avdelning 73, Eld och Cirkeln. Bland 
killarna i studien fanns dessa böcker representerade, Jag är Zlatan, Harry Potter, Snabba 
Cash, Aldrig fucka upp, El choco, Okänd soldat, The great Gatsby och Robinson Crusoe. 
Många av eleverna svarade inte på frågan eller skrev att de inte minns någon bok de har läst. 
Jag är Zlatan var den bok bland killarna som nämndes flest gånger. Preutz nämner i sin 
artikel att boken om Zlatan har fått många killar att läsa (Preutz 2013).   
 
5.6 Svar från enkäten i BF13 
I min studie från BF13 deltog sexton elever, åtta tjejer respektive åtta killar. Här följer en 
sammanfattning av resultatet på deras svar på enkätundersökningen. I diagrammet nedan 
visas svaret på hur många av eleverna i klassen som tyckte om att läsa. 
 

 
 
I studien ställdes frågan om eleverna gillade att läsa och resultatet visade att en tjej och en 
kille svarade att de tyckte om läsning. Övriga 14 elever svarade att de inte tyckte om att läsa. 
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När eleverna själva fick motivera sina svar i enkätundersökningen framkom detta resultat. 
De elever som tyckte om läsning skrev att det var roligt och att det gick bra att läsa. 
Eleverna som inte tyckte om läsning motiverade sina svar med att det brister i intresse, 
rastlöshet, tidsbrist och två elever svarade att de var dyslektiker och det blir därför jobbigt 
att läsa. 
 
Bland tjejerna och killarna i studien var det utspridda svar på frågan vad de läser. När det 
gäller genrer de föredrar märks en skillnad i resultatet. Tjejerna kunde läsa det mesta men de 
föredrog böcker om romantik, fantasy, skräck, deckare och självbiografier. Resultatet visade 
att endast en tjej hade kryssat i att hon läser böcker om eller som gestaltar psykisk ohälsa. 
Bland killarna var resultatet i studien tydlig, det var deckare som var den övervägande 
genren men vissa kryssade i självbiografier också.  
 
Det är få elever i undersökningen som brukade läsa böcker som handlade om psykisk ohälsa. 
Två tjejer och två killar kryssade i att de brukade läsa liknande böcker. Resultatet visade en 
skillnad i vilka som diskuterade litteraturen, fem tjejer och två killar skrev att de diskuterade 
den lästa litteraturen med andra.  
 
Slutligen fyllde deltagarna i studien i den senaste boken de läste samt tre böcker de har läst 
för att kartlägga deras val av litteratur. Bland tjejerna fanns bland annat följande titlar 
representerade, Femtio nyanser av honom, Snabba cash, Kort kjol, Ondskan, Pojken i randig 
pyjamas, Harry Potter, Hungerspelen, Innan jag dör, Raderad och House of Night. Killarna 
tog upp dessa böcker, Harry Potter, Jag är Zlatan, På liv och död, Stjärnlösa nätter, Kort 
kjol, Flyga drake och Snabba Cash.  
 
5.7 Svar från enkäten i VO13 
I enkätundersökningen som genomfördes i VO13 deltog sexton elever, fjorton tjejer och två 
killar. Här följer en sammanfattning av deras resultat. I diagrammet nedan visas svaret på 
hur många av eleverna i klassen som tyckte om att läsa. 
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Studien visade att de två killarna som gick i klassen svarade olika, en kille tyckte om att läsa 
och en kille tyckte inte om att läsa. Bland tjejerna svarade nio stycken att de tyckte om 
läsning och fem stycken svarade nej. När eleverna som tyckte om läsning fick motivera 
svarade de följande, det var intressant, roligt, hjälpte till att slappna av, de fick möjlighet att 
själva skapa karaktärerna, det var viktigt och de fick kunskap av läsningen. Bland de elever 
som inte tyckte om läsning fanns dessa motiveringar, brist på intresse, tidsbrist, rastlöshet 
och att det fanns en känsla av att de tog för lång tid på sig med läsningen därmed tappade de 
intresset.  
 
Resultatet visade när det kommer till frågan om genrer att killarna gärna läste deckare, 
science fiction, romantik och självbiografier. Bland tjejerna i denna klass verkade allt vara 
av intresse, alla genrer fanns representerade. Resultatet av studien belyste att fem tjejer 
kryssade i rutan med böcker om psykisk ohälsa, ingen av killarna kryssade i den rutan.   
 
En av killarna svarade att han föredrog böcker om eller som gestaltar psykisk ohälsa. Elva 
tjejer kryssade i att de brukade läsa denna typ av böcker och elva tjejer kryssade i att de 
diskuterade litteratur med andra. Nio av de elva tjejerna som diskuterade litteratur svarade 
att de brukar läsa om psykisk ohälsa.  
 
När killarna skrev upp böcker de läste skrev de, Jag är Zlatan, Bandygalen, Kort kjol, The 
color purple, och Hos mig varje dag. Tjejerna resultat visde böcker som Ondskan, 50 shades 
of Grey, Insurgent, Tusen strålande solar, Livet efter dig, PS. I love you, Arvet efter dig, 
Förr eller senare exploderar jag, Ro utan tårar, I taket lyser stjärnorna, Flyga drake, Harry 
Potter, Försoningen och Cirkeln.  
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5.8 Sammanfattning av resultatet från alla klasser i enkätundersökningen 
I undersökningen deltog sammanlagt 65 elever. Det var 23 tjejer och 42 killar som svarade. I 
tabellen nedan presenteras resultatet på hur många totalt av eleverna som tyckte om att läsa 
respektive de som inte tyckte om att läsa.  
 

 
 
17 elever i undersökningen tyckte om att läsa, det motsvarade 26 % av de tillfrågade 
eleverna. De resterande 48 eleverna, 74 %, ansåg att läsning inte var något som de tyckte 
om.  
 

         
 
I undersökningen framkom att 43 %, ansåg att det var roligt att läsa. 57 % ansåg inte att 
läsning var något de tyckte om. Bland alla killarna i undersökningen svarade 14 %, att de 
tyckte om läsning respektive 86 % som inte tyckte om läsning. Resultatet av denna 
undersökning var oroväckande, läsintresset hos killar var väldigt lågt i de klasser som 
deltog. Vi kan se att många elever endast läste för att det var ett tvång i skolan och att när de 
väl läste litteratur var det deras lärare som tillhandahöll skönlitteraturen.  
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I klassen BA/FT13 fann vi ett resultat där nästintill alla elever svarade att de inte tyckte om 
att läsa. I undersökningen såg vi att endast en kille svarade att han läste böcker om psykisk 
ohälsa. BF13 visade en tydlig skillnad i deras val av böcker som de föredrog att läsa. Tittade 
vi på deras svar när de själva fick namnge vilka böcker de läste såg vi en hel del böcker som 
berör eller gestaltar psykisk ohälsa på ett eller annat sätt. I killarnas val av skönlitteratur såg 
vi en del böcker som tar upp psykisk ohälsa, trots detta kryssade bara två killar i att de läste 
böcker om psykisk ohälsa. I VO13 såg vi resultatet att fler elever, sammanlagt tio elever, 
läste böcker som berör och gestaltar psykisk ohälsa.  
 
I min intervjustudie framkom att svensklärarna inte arbetade kring ämnen som rörde psykisk 
ohälsa utifrån skönlitteratur. Det som dock framkom i min enkätundersökning var att många 
elever själva valde att läsa böcker som berörde psykisk ohälsa. Avslutningsvis bör det 
tilläggas att resultatet från enkätsvaren visar att det hos många killar fanns en negativ 
inställning till skönlitteratur. När killarna själva motiverade varför de inte tyckte om läsning 
hittade vi svar som ”så sjukt tråkigt och bögigt” (Elevsvar). Vi kan se att många av killarna i 
studien svarade att de har läst Jag är Zlatan samtidigt kryssade killarna i att de inte läste 
böcker om psykisk ohälsa. Jag är Zlatan belyser en del frågor som rör psykisk ohälsa. Det 
resultat som visade det bristande läsintresset hos främst killar kommer att skapa en svårighet 
hos svensklärare om de ska kunna diskutera ämnen som rör psykisk ohälsa utifrån 
skönlitteratur som gestaltar ämnet.   
 

6. Diskussion 
Diskussionen kommer att delas upp i tre delar för att göra det överskådligt för läsaren. Den 
första delen handlar om resultatet hur svensklärarna använder skönlitteraturen i sin 
svenskundervisning för att diskutera ämnen som rör psykisk ohälsa. Del två handlar om det 
fanns någon skillnad i valet av skönlitteratur som behandlar psykisk ohälsa mellan tjejer 
respektive killar. I sista delen diskuterar jag om och hur arbetet kring detta kan förbättras. 
 
6.1 Diskussion kring svensklärarnas undervisning  
Genom resultatet i min studie kan jag inte påstå att lärarna, som jag har valt att intervjua, 
aktivt har valt att arbeta med perspektivet på psykisk ohälsa i deras litteraturundervisning. 
Alla lärarna ansåg att det var ett viktigt ämne att samtala om, men var skeptiska till om 
svenskundervisningen var rätt forum. Om vi tittar på den programrelaterade listan som 
Annika talar om i intervjustudien, kan vi se att lärare arbetar med många böcker som kan 
klassificeras som böcker om eller som gestaltar ämnet psykisk ohälsa. Av det resultatet kan 
vi tolka att många ungdomar redan läser dessa böcker trots att eleverna i enkäten till stor del 
fyllde i att de inte läste böcker om psykisk ohälsa.  
 
Utifrån resultatet i intervjustudien kan vi se att svensklärarna ifrågasatte hur stor del 
undervisande lärare på skolan ska vara i att ansvara för ungdomars psykiska hälsa. 
Svensklärarna anser att det finns utbildad personal till detta såsom kuratorer och 
skolpsykologer. Molloy (2003) och Rosenblatt (2002) ifrågasätter också komplexiteten i 
frågan.  
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I intervjustudien kan vi se att både Anna och Annika ansåg att litteratur kan få elever som 
mår dåligt att må bättre. Det viktigaste är att det skapades en igenkänningsfaktor hos läsaren, 
även Molloy (2003) och Rosenblatt (2002) ansåg att det var en väsentlig del i 
litteraturläsningen för att en läsare ska kunna må bättre. Det blir på så sätt enklare att ta till 
sig berättelsen. Anna påstår att det krävs mer än en bok för att en elev ska må psykiskt bättre 
men som vi såg i studien av Mårtensson och Andersson kan man komma långt med en bok 
(Mårtensson & Andersson 2014). Skönlitteraturen behövde dock inte handla om psykisk 
ohälsa för att kunna hjälpa kvinnorna i studien. Resultatet visade att alla genrer verkade 
bidra på sitt sätt. Det viktigaste är att få eleverna intresserade av skönlitteratur, för just nu 
visar flertalet studier att intresset för skönlitteratur minskar, speciellt hos killar.  
 
Vi kan utläsa ifrån resultatet i intervjun att Anna reflekterade kring frågan om skönlitteratur 
och psykisk ohälsa. Anna berättade vidare i intervjun att hon har tidigare erfarenheter av att 
det har gått snett i hennes undervisning. Enligt min analys leder det till att hon är försiktig 
att samtala om frågan sin undervisning. Anna valde istället att diskutera ämnen som alla 
kunde relatera till som inte ansågs vara lika känsliga, exempelvis dåligt samvete.  
 
Anna reflekterade i intervjustudien över att vissa böcker som eleverna har läst. Vissa böcker 
behandlade någon form av psykisk ohälsa, dock var inte det medvetet från Annas håll. Av 
resultatet framgick det att Anna inte såg en tydlig skillnad i elevernas val av skönlitteratur, 
dock uppmärksammade hon att killar läste Jag är Zlatan och tjejerna i klassen drogs till 
böcker om relationer, vilket också kan bekräftas genom enkätundersökningen. Anna gav ofta 
eleverna valet att välja skönlitteratur, hon såg att vissa elever drog sig till böcker som 
handlar om eller gestaltar psykisk ohälsa, exempelvis I taket lyser stjärnorna. Vi kan se att 
Anna gav eleverna chansen att välja skönlitteratur som de kunde känna igen sig i, vilket 
Anna ansåg vara viktigt för att få elever som mår dåligt att må bättre.  
 
Utifrån intervjustudien kan vi se att Eva inte alls arbetade kring psykisk ohälsa utifrån 
skönlitteraturen. Samtidigt ansåg Eva att det var viktigt att arbeta kring psykisk ohälsa med 
eleverna för att visa de elever som mår dåligt att det finns flera som känner likadant. I 
intervjun kan vi se Evas tankar kring vikten av igenkänningsfaktor, även Molloy (2003) och 
Rosenblatt (2002) belyste det. Om vi tittar på intervjustudien och ser till hennes val av 
litteratur i sin undervisning ser vi ingen direkt koppling till böcker som tar upp psykisk 
ohälsa. Eva såg en märkbar skillnad i elevernas val av skönlitteratur, killarna valde action 
och deckare medan tjejerna drogs mer åt relationsböcker. Ytterligare ett resultat som vi 
kunde se i hennes undervisning var hur Eva arbetade kring en artikelserie från Dagens 
Nyheter kring krav som ställdes på killar. Genom denna typ av undervisning visade Eva att 
det var viktigt att arbeta kring ämnen som berör psykisk ohälsa. Dock arbetade hon inte 
kring ämnet utifrån skönlitteratur.  
 
I resultatet från intervjustudien med Annika kan vi utläsa att hon ansåg att psykisk ohälsa 
var viktigt att arbeta kring men väljer att avstå det med motiveringen att hon saknar 
kompetens i ämnet. Hon är positiv till ämnet men resultatet med att hon inte arbetade med 
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psykisk ohälsa genom skönlitteratur kvarstår. Resultatet visade dock att Annika ansåg att 
skönlitteratur med ämnen som rör psykisk ohälsa kunde hjälpa elever att må bättre. Genom 
intervjun med Annika kan vi se resultatet att elever valde böcker som berör psykisk ohälsa. 
Vi kan också se som resultat att Annika har en uppfattning att tjejer och killar valde olika 
skönlitterära böcker. Tjejer valde böcker med ämnen som exempelvis tar upp sexuella 
övergrepp. Resultatet visade att killar på Vård- och omsorgsprogrammet valde skönlitteratur 
med inriktning mot vårdrelaterade ämnen medan killarna på Barn- och fritidsprogrammet 
drogs till sportgenren. Annika vet att eleverna på Vård- och omsorgsprogrammet arbetade 
med psykisk ohälsa men vet knappt vilken litteratur de använde för att belysa frågor kring 
psykisk ohälsa. Hon trodde att eleverna på Vård- och omsorgsprogrammet var intresserade 
av kunskap kring psykisk ohälsa. 
 
6.2 Diskussion kring tjejer och killars val av litteratur 
I studien kan vi se att alla lärarna arbetade på samma skola, i samma ämne, trots detta skiljde 
det sig åt i hur de uppfattade elevernas val av skönlitteratur. Ett exempel som illustrerade 
detta i studien var hur Anna inte upplevde en skillnad i val av skönlitteraturen hos tjejer och 
killar medan Eva och Annika märkte en tydlig skillnad mellan könen. Deras delade åsikter 
kan grunda sig i att de undervisade i olika klasser och på olika program. Min uppfattning är 
att tjejer och killar väljer olika böcker när de ska läsa skönlitteratur. Den uppfattningen 
stödjer jag i min enkätundersökning där vi kan se en tydlig uppdelning i vad de läser för 
skönlitteratur.  
 
Om vi ser till resultatet i enkätundersökningen valde många tjejer att läsa böcker som 
handlade om psykisk ohälsa. Studien visade att det var fler tjejer än killar som kryssade i att 
de gärna läste böcker om psykisk ohälsa. När tjejerna själva svarade på vilka böcker de läste 
fanns det ett antal böcker som tog upp psykisk ohälsa. Några exempel som visades i 
tjejernas resultat var Försoningen av Amanda Schulman och Hannah Widell där ångest var 
en stor del av boken och I taket lyser stjärnorna av Johanna Thydell där vi får följa en ung 
tjejs tankar kring sin mammas cancerdiagnos. I resultatet bland killarnas svar fanns flera 
böcker inom sportkategorin och deckare. Liknande uppfattning som i min studie hittade vi 
hos Molloy som skrev om killars val av genrer (Molloy 2003). Resultatet i studien 
bekräftades också av Eva och Annikas som i deras uppfattning ansåg att det fanns en tydlig 
skillnad i av skönlitteratur mellan könen.  
 
Millard refererad i Molloy hävdade att tjejer gärna läste skönlitteratur med både manliga och 
kvinnliga huvudkaraktärer medan killar motsatte sig böcker med kvinnliga huvudkaraktärer 
för de ville ta distans från det kvinnliga. Detta bidrog till att man höll isär könen och 
skapade gränser för vad som var accepterat (Molloy 2003). Mina resultat i intervjuerna, 
enkätundersökningen samt Millards tankar hänger ihop. I enkäten svarade fler tjejer än killar 
att de läste böcker som handlade om psykisk ohälsa, de samtalade mer med varandra om vad 
de har läst och de tyckte om att läsa mer än killar. Molloy bekräftade att tjejer samtalade mer 
om skönlitteratur (Molloy 2008). Molloy bekräftade också att killar motsatte sig 
skönlitteratur på grund av normen för vad som var manligt (Molloy 2013). Det är mer 
accepterat för tjejer att läsa skönlitteratur i dagens samhälle. Det resultatet kan vi också se 
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tydligt i attityden hos några av killarna i enkätundersökningen eftersom de svarade att det 
anses vara bögigt att läsa, vilket vi troligen kan tolka som att de ansåg att läsning inte var ett 
manligt fenomen (Ambjörnsson 2011:45ff). Dock ansåg både Molloy (2003) och läraren 
Anna att mycket handlade om hur lärare väljer att presentera böcker.  
 
Flertalet elever i enkätundersökningen visade resultatet att de gärna läste böcker som 
behandlar ämnen som de var intresserade av, oavsett om det var sport, psykisk ohälsa eller 
relationer. Mycket inom den tidigare forskningen pekade på att elever/läsare sökte sig till 
den skönlitteratur som de kan känna igen sig i, det intygades bland annat i Molloy (2002), 
Molloy (2003), Rosenblatt (2002). Det handlade om igenkänningsfaktorn, det tog även 
Anna, Eva och Annika upp i intervjun. Det kan vi koppla ihop med strategin som Olin-
Scheller, Tengberg och Lindholm skrev om. De belyste vikten av att förstå bakgrunden och 
ha erfarenheter för att kunna bygga en relation till texten (Olin-Scheller, Tengberg & 
Lindholm 2015). Vi kan i studien tolka det på detta sätt, om eleven har erfarenheter sedan 
tidigare blir det både enklare och mer intressant för dem att läsa viss litteratur. Frågan är då, 
om elever som mår dåligt, läser skönlitteratur som de kan relatera till, kommer det att hjälpa 
dem i deras läkning? I studien kan vi se att det kan bidra till att de kände en samhörighet till 
boken, som i sin tur kunde hjälpa dem i deras förbättringsprocess, vilket också bekräftades i 
studien av Mårtensson och Andersson (2014).  
 
I studien framkom resultatet att av alla tjejer i undersökningen ansåg 43 % att det var roligt 
att läsa. 57 % ansåg inte att läsning var något de tyckte om. Bland alla killarna i 
undersökningen svarade 14 %, att de tyckte om läsning respektive 86 % som inte tyckte om 
läsning. Resultatet av denna undersökning var skrämmande, vi kan utifrån resultatet inse att 
läsintresset hos killar var väldigt lågt i de klasser som deltog i undersökningen.  
 
I klassen BA/FT13 såg vi ett resultat där nästintill alla elever motsatte sig litteraturläsning. 
En kille svarade att han läste böcker om psykisk ohälsa. Resultatet av enkätundersökningen 
pekade på att elever inte läste frågorna tillräckligt noga eller svarade seriöst eftersom vissa 
killar kryssade i att de gärna diskuterade den skönlitteratur som de läste men samtidigt 
svarade att de aldrig läste.   
 
BF13 visade i studien en tydlig skillnad i deras böcker som de föredrog att läsa. Tjejerna 
kryssade i många olika genrer och endast två tjejer valde att svara att de läste böcker med 
som behandlade psykisk ohälsa i någon form. Tittade vi närmare på deras svar när de själva 
fick namnge vilka böcker de läste såg vi en hel del böcker som berörde psykisk ohälsa. I 
killarnas val kan vi se en del böcker som tar upp psykisk ohälsa, trots detta har bara två 
killar kryssat i att de läste böcker om psykisk ohälsa. Vi kan tolka det som att eleverna i 
denna klass inte reflekterade över att böckerna de läste rör psykisk ohälsa.  
 
I VO13 kan vi se resultatet att fler elever läste böcker som berörde psykisk ohälsa. 
Sammanlagt läste tio elever böcker om psykisk ohälsa. Vi kan i studien tolka resultatet att 
det berodde på att eleverna går Vård- och omsorgsprogrammet, där utbildning inom området 
psykisk ohälsa ingick. Troligtvis reflekterade eleverna i denna klass mer över psykisk ohälsa 
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i sin skönlitteratur. Det kan vi se i deras val av skönlitteratur där många böcker rör psykisk 
ohälsa. Vi kan utifrån studien anta att elever på Vård- och omsorgsprogrammet är mer 
intresserade av skönlitteratur som rör psykisk ohälsa än andra program. Resultatet kan vi se 
genom intervjustudien med Annika som påstod att killar som går Vårdprogrammet läste 
vårdrelaterade böcker. Antagandet grundade sig också i att flertalet elever på Vård- och 
omsorgsprogrammet visade, genom enkätundersökningen, att de föredrog böcker som 
handlade om eller gestaltade psykisk ohälsa.  
 
Om vi ser till resultatet från enkäterna i studien kan vi se att det fanns en tydlig negativ 
inställning till skönlitteratur hos killarna i klasserna. När de själva motiverade varför de inte 
tyckte om läsning hittade vi svar som ”så sjukt tråkigt och bögigt” (Elevsvar). Vi kan se att 
många av killarna i alla de tillfrågade klasserna svarade att de har läst Jag är Zlatan men 
samtidigt kryssat i att de inte läste böcker om psykisk ohälsa. Det visade resultatet att 
eleverna inte reflekterade över om boken som de har läst handlade om psykisk ohälsa 
eftersom Jag är Zlatan tar upp en del ämnen som rör psykisk ohälsa. 
 
Baserat på resultaten från min studie kan vi sammanfattningsvis säga att valet av 
skönlitteratur skiljde sig åt mellan killar och tjejer. Tjejer läste mer skönlitteratur som rör 
psykisk ohälsa jämfört med killar. Troligtvis på grund av normen vad som anses vara 
manligt och kvinnligt som Molloy också konstaterade (Molloy 2013). Tjejer och killars 
intresse kan också spela in i resultatet vilket Annika också bekräftade i sin intervju. 
 
6.3 Hur kan vi förbättra arbetet i framtiden? 
I arbetet kan vi se hos Folkhälsomyndigheten (2016), Skolverket (2016) och Socialstyrelsen 
(2013), att det har skett en försämring av ungdomarnas psykiska hälsa. Utmaningen som 
problematiserades av både Eva och Anna består, är det svensklärarens uppdrag att hjälpa 
elever med deras psykiska ohälsa? Molloy bekräftade att när läraren valde skönlitteratur 
skedde ett didaktiskt val som fick konsekvenser för eleverna. Läraren bestämde vad och hur 
skönlitteraturen ska läsas (Molloy 2003). Många av eleverna i enkätundersökningen svarade 
att de fick tag i sin litteratur genom sin lärare. Rosenblatt skrev att lärarens uppgift var att 
bygga relationen mellan eleven och texten (Rosenblatt 2002). Oavsett om svensklärarna 
själva ansåg att det var deras främsta uppdrag har de ett viktigt ansvar i klassrummet när det 
kommer till läsning av skönlitteratur.  
 
Genom intervjun framkom att Anna ansåg att arbeta kring psykisk ohälsa i klassrummet var 
ett känsligt ämne, det kunde lätt provocera och framkalla känslor. Persson ansåg dock att om 
man som lärare valde att plocka bort provocerande texter, valde man bort en anledning till 
varför man läste litteratur (Persson 2012). I studien presenterades olika sätt att arbeta kring 
litteratur som gjorde det enklare trots att det var en svår uppgift. Som läkaren Gustavsson sa, 
elevhälsan börjar i klassrummet (Gustavsson 2009). Eva påstod att man kan uppmärksamma 
den psykiska ohälsan i klassrummet och eventuellt genom skönlitteraturen.  
 
Utifrån arbetet kan vi se i Skolverkets kursplan för svenskämnet att Skolverket gav 
direktivet att genom skönlitteratur kunde elever lära känna sig själva och sin omvärld 
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(Skolverket 2011). Eva tog i intervjun upp att skönlitteratur kunde hjälpa elever som mådde 
dåligt att lära känna sig själva. Även Rosenblatt konstaterade att en litterär upplevelse kunde 
få en läsare att betrakta sig själv utifrån ett nytt perspektiv och genom det kunna hantera sina 
problem lättare (Rosenblatt 2002). Rosenblatts konstaterande var en viktig faktor i arbetet 
om en svensklärare ska kunna diskutera psykisk ohälsa genom skönlitteraturen. 
 
Sammanfattningsvis kan vi se ett resultat i studien att många har tron på att skönlitteraturen 
kan hjälpa ungdomar som mår psykiskt dåligt. Det framgick tydligt i studien att lärarna 
Anna, Eva och Annika ansåg att skönlitteraturen kunde hjälpa elever som mådde dåligt. 
Detta resultat lämnade oss med en positiv övertygelse om att skönlitteraturen kan bidra till 
att minska den psykiska ohälsan hos ungdomar.  
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8. Bilagor 
8.1 Frågor till svensklärarna 
 
Innan intervjun: 
Förklara syftet med uppsatsen. 
Förklara att det är frivilligt.  
Förklara att intervjun kan avbryta när som helst. 
Förklara var den publiceras.  
Förklara att det är anonymt.  
 
 
Frågorna: 
 
Vilka program jobbar du med? 
 
Vilken litteratur jobbar du främst med i svenskundervisningen? 
 
Hur jobbar du med litteratur i svenskundervisningen? 
 
Arbetar du olika utifrån vilken klass du möter? 
 
Märker du någon skillnad i valet av litteratur hos tjejer respektive killar? 
 
Tycker du att det är viktigt att arbeta kring ämnet psykisk ohälsa? 
 
Har du tagit upp ämnet psykisk ohälsa under dina lektioner? 
 
Tror du att litteraturen kan få elever som mår dåligt att må bättre? 
 
Hur kan man förbättra arbetet enligt dig? 
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8.2 Frågor till svenskläraren på Vård- och omsorgsprogrammet 
 
Innan intervjun: 
Förklara syftet med uppsatsen. 
Förklara att det är frivilligt.  
Förklara att intervjun kan avbryta när som helst. 
Förklara var den publiceras.  
Förklara att det är anonymt.  
 
 
Frågorna: 
 
Vilka program jobbar du med? 
 
Vilken litteratur jobbar du främst med i svenskundervisningen? 
 
Hur jobbar du med litteratur i svenskundervisningen? 
 
Arbetar du olika utifrån vilken klass du möter? 
 
Märker du någon skillnad i valet av litteratur hos tjejer respektive killar? 
 
Tycker du att det är viktigt att arbeta kring ämnet psykisk ohälsa? 
 
Har du tagit upp ämnet psykisk ohälsa under dina lektioner? 
 
Tror du att litteraturen kan få elever som mår dåligt att må bättre? 
 
Arbetar ni kring psykisk ohälsa på Vård- och omsorgsprogrammet? 
 
Vilken litteratur använder ni er av då och hur jobbar ni med den?  
 
Är era elever på Vård- och omsorgsprogrammet intresserade av ämnet? 
 
Hur kan man förbättra arbetet enligt dig? 
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8.3 Enkät till eleverna 
 
Hej! Mitt namn är Joline Nilsson och jag skriver just nu mitt examensarbete i 
svenska på lärarutbildningen. Mitt arbete handlar om litteratur, vad ungdomar läser 
och deras läsvanor. Jag skulle bli så himla glad om du svarade på dessa frågor. 
Enkäten är anonym och frivillig att fylla i. Tack! J  
 
Klass:___________________ 
 
Tjej �  Kille � 
 
Tycker du om att läsa?  
� Ja  
� Nej 
 
Varför/Varför 
inte?_______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
Hur mycket läser du varje dag?  
� Mer än 2 timmar  
� 1-2 timmar 
� Mindre än 1 timme 
� Inte alls 
 
Hur ofta läser du litteratur på fritiden?  
� Varje dag 
� Flera gånger i veckan 
� Flera gånger i månaden 
� Några gånger om året 
� Aldrig 
 
Vad läser du på fritiden?  
� Böcker 
� Tidningar 
� Dagstidningar 
� Läser inte 
Annat:__________________________ 
 
Vilken genre gillar du att läsa? (Du får kryssa i flera alternativ, listan fortsätter på 
andra sidan) 
� Deckare 
� Skräck 
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� Science fiction 
� Fantasy 
� Romantik 
� Chick lit 
� Självbiografier 
� Böcker om psykisk ohälsa 
Annat:_____________________________________ 
 
Brukar du läsa böcker som handlar om psykisk ohälsa (depression, 
ätstörningar, självmord m.m)? 
� Ja 
� Nej 
 
Diskuterar du med andra om det du har läst? 
� Ja 
� Nej 
 
Var får du tag i böckerna du läser?  
� Biblioteket 
� Av läraren 
� Lånar av kompisar 
� Köper själv 
� Finns i hemmet 
Annat:__________________________________ 
 
Varför läser du böcker?  
� Intresse 
� Underhållande 
� Avkopplande 
� Ett måste i skolan 
Annat:_________________________________________ 
 
Vilken bok läste du senast?  
_______________________________________________________________ 
 
Skriv ner tre böcker du har läst: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__  
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8.4 Listan över programrelaterad litteratur 
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