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Abstract 

According to standardized tests, Swedish students’ reading comprehension skills are 

getting worse. The Swedish National Agency for Education has also stated that the lack 

of sufficient reading comprehension skills is particularly noticeable in regards to read-

ing fiction. This study aims to examine theories and methods for using fiction with the 

purpose of increasing reading comprehension in upper secondary school. The study of 

previous research is coupled with interviews where four teachers share their experiences 

on working with fiction and reading comprehension. The results show that researchers 

and teachers are largely agreed upon one thing: the reading experience should come 

first. The teachers also claim that the students’ interest in what they are reading has a 

considerable impact on the development of their reading skills. However, students’ in-

terests and experiences while reading are not explicitly part of the regulatory documents 

teachers are required to relate their teaching to. Furthermore, the regulatory documents 

are conflicted on the purpose of reading literature. While the aim of the subject Swedish 

focuses in part on the merits of fiction as a source for self-awareness and understanding 

of other people’s experiences, this is not reflected in the knowledge requirements need-

ed to pass in the subject. If interest and reading experience were deemed as important 

aspects in the regulatory documents it might become easier to increase students’ reading 

comprehension skills. 
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1 Inledning 

De senaste åren har visat en nedåtgående trend gällande elevers läsförståelse. Lärare 

vittnar om försämrade diagnosresultat och svårigheter vid läsning. Skolverket (2013) 

rapporterar i ett pressmeddelande att det redan 2009 gick att se en försämring i resulta-

ten från PISA. Även från PISA 2013 kunde en försämring skönjas i resultaten. Dessa 

resultat tyder på en signifikant nedgång i elevers läsförståelse. Vidare har Skolverket 

rapporterat att det är just de skönlitterära texterna eleverna verkar uppvisa svårigheter 

att läsa (Skolverket, 2013). Enligt Persson (2007) har skönlitteraturens plats inom 

svenskämnet börjat tappa fästet och den anses inte längre vara lika självklar. Skolverket 

rapporterar att fokus i läsundervisningen tenderar att ligga på färdighetsaspekten av äm-

net, och att det som läses är till exempel texter och uppgifter från läroböcker. Samtal 

kring skönlitterära texter i form av till exempel tolkningar hör inte till vanligheterna 

(Skolverket, 2007). Samtidigt tydliggörs i svenskämnets syfte på gymnasienivå att 

undervisningen ska främja elevers förmåga att läsa, reflektera och kritiskt granska de 

texter som läses (Skolverket, 2011). Eleverna ska få tillägna sig kunskap om skönlitte-

rära verk samt kunna sätta dem i ett sammanhang. De ska inte bara kunna läsa och re-

flektera kring skönlitterära texter utan även kunna producera egna texter med utgångs-

punkt i det som har lästs. Detta återspeglas även i kunskapskraven, där det krävs att ele-

verna ska kunna reflektera och diskutera litterära verk (på olika nivåer för olika betyg) 

(Skolverket, 2011). Om skönlitteraturens plats i svenskämnet då försvinner, och vikten 

av läsning glöms bort, kan det bli svårt att nå de målen. 

Viktigt att poängtera är att jag med läsförståelse i denna studie inte menar avkodningen 

av bokstäver och ord, eller läshastighet. Baserat på Olin-Scheller och Tengbers (2016) 

tolkning av läsförståelse menas här förmågan att kunna sätta någonting i ett samman-

hang, sammanfatta, tolka inferenser samt att ta till sig flera perspektiv. Det är förmågor 

som inte alls behöver vara helt enkla, och därför behöver tränas. En ökad läsförståelse 

behöver inte vara till hjälp endast inom svenskämnet, utan kan också vara till fördel för 

förståelse inom andra ämnen som till exempel matematik, biologi, samhällskunskap och 

så vidare. 

Både läsförståelsen och skönlitteraturens plats inom svenskämnet visar på nedåtgående 

trender vilket gör det intressant att undersöka hur skönlitteraturen kan användas för att 

öka läsförståelsen. Eftersom Skolverket (2007) beskriver hur undervisningen av littera-

tur främst fokuserar på färdighetsaspekten är det intressant att undersöka hur litteraturen 

kan användas för att öka den mer abstrakta läsförståelsen som definierats ovan. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Tester och undersökningar visar som tidigare nämnts på en dyster trend gällande ung-

domars läsförståelse. Syftet med denna studie är att undersöka hur skönlitteratur kan 

användas inom svenskämnet för att öka gymnasieelevers läsförståelse utifrån både ett 

forskningsperspektiv och ett lärarperspektiv. Frågeställningarna är som följer: 

 Vilka teorier och metoder, representativa för det litteraturdidaktiska fältet, finns 

kring användning av skönlitterär läsning i syfte att öka elevers läsförståelse? 

 Hur använder svensklärare på gymnasiet skönlitteraturen i klassrummet för att 

utveckla läsförståelsen? 
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2 Metod och material 

I studien undersöks vilka teorier som finns kring skönlitterär läsning i syfte att öka läs-

förståelse samt hur fyra yrkesverksamma svensklärare arbetar med skönlitteratur och 

läsförståelse. Undersökningen består av både en litteraturstudie och intervjuer med 

svensklärare på gymnasiet.  

2.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien behandlar den första frågeställningen gällande teorier och metoder som 

finns att tillgå vid undervisning av skönlitteratur i syfte att öka läsförståelse. Den består 

av urval av befintlig forskning, både svensk och internationell. På grund av givet ut-

rymme är det omöjligt att göra en heltäckande genomgång av det litteraturdidaktiska 

fältet, då det är ett brett område. Litteraturstudien innefattar både välkända metoder för 

användandet av lässtrategier samt teorier kring bland annat inlevelseläsning och litterär 

kompetens.  Eftersom denna undersökning rör litteraturundervisning i syfte att öka läs-

förståelse har urvalet av forskning baserats på den grundförutsättningen. Långt ifrån all 

litteraturdidaktisk forskning nämner explicit läsförståelsen som ett problem, än mindre 

ett problem som ska lösas. Trots att läsförståelsen inte nödvändigtvis uttrycks explicit är 

den forskning som valts ut till denna undersökning applicerbar på ämnet läsförståelse. 

Den behandlar nämligen de aspekter jag i inledningen definierade som läsförståelse; 

förmågan att kunna sätta någonting i ett sammanhang, sammanfatta, tolka inferenser 

samt att ta till sig flera perspektiv. En stor del av forskningsmaterialet saknar evidens 

kring det praktiska arbetet i klassrummet. Exakt hur metoderna ska appliceras och vilka 

effekter de ger saknas i forskningen. Utöver relevant forskning behandlas även styrdo-

kumenten i detta avsnitt för att skildra de riktlinjer som finns kring läsning och skönlit-

teratur inom svenskämnet.  

 

2.1 Den kvalitativa intervjun 

Jag har valt att genomföra kvalitativa intervjuer, också kallade styrda eller strukturerade 

intervjuer (Krag Jacobsen, 1993). De intervjuer som här genomförts har varit semistruk-

turerade då en öppen intervju hade varit alltför tidskrävande, och dessutom riskerat att 

intervjuerna inte gått att jämföra med varandra. En än mer sluten intervju än den kvali-

tativa hade resulterat i någonting enkätliknande, där jag som intervjuare hade varit mer 

av ett mänskligt frågeformulär (Lantz, 2013).  

Som underlag för intervjuerna har jag använt mig av en frågehandledning med tema-

tiska hållpunkter och intervjufrågor (Krag Jacobsen, 1993). Frågorna i handledningen är 

öppna för att undvika att lärarnas svar färgas av ledande frågor. Av samma anledning 

har jag valt att inte fråga lärarna huruvida de använder lässtrategier eller andra metoder i 

litteraturarbetet. Under intervjuerna har jag också använt mig av sammanfattande frågor. 
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Efter respondentens svar har jag i den mån det varit möjligt gett en kort sammanfattning 

av det som sagts, och lärarna har då fått en möjlighet att reagera på sammanfattningen. 

På så vis är det lättare att undvika bias, det vill säga att jag tolkar in mina egna åsikter i 

deras svar. Utöver frågehandledningen har jag skrivit ner eventuella följdfrågor att an-

vända när samtalet inte flyter på automatiskt.  

Intervjuerna har spelats in (endast ljud) för att senare transkriberas som ett materialun-

derlag i studien. Transkriberingen av intervjuerna har inte följt någon klassisk metod för 

transkribering. Eftersom syftet inte är att göra en samtalsanalys hade det varit ett inef-

fektivt arbetssätt. Jag har istället lyssnat på intervjuerna och skrivit ner det som sagts, 

men utelämnat upprepningar, pauser, skratt och så vidare då jag inte ansett det relevant 

för undersökningen. 

2.2 Lärarna 

Fyra lärare har intervjuats, varav alla är kvinnor. En arbetar i Umeåområdet och de res-

terande tre i Sundsvallsområdet. De har alla informerats om förutsättningarna för inter-

vjuerna, framförallt att de spelas in samt att de garanteras anonymitet. Följaktligen har 

jag i redovisningen av resultatet gett dem fiktiva namn; Marie, Sara, Ingrid och Anna. 

Alla har undervisat på både praktiska och teoretiska program. Marie har arbetat som 

gymnasielärare i 21 år och de senaste åren har hon tillhört samhällsprogrammet. Sara 

har jobbat som gymnasielärare i 16 år. Innan dess var hon lärare i grundskolan i 9 år. 

Just nu undervisar hon främst elever på teoretiska program. De senaste 15 åren har In-

grid undervisat både praktiska och teoretiska program, men tillhör sedan ett tag tillbaka 

det estetiska programmet på sin arbetsplats. Innan hon började jobba på gymnasiet un-

dervisade hon åtta år i SFI. Anna har varit lärare i 12 år varav några på grundskolenivå 

(6-9). De senaste sex åren har hon varit på samma gymnasieskola, där hon har undervi-

sat svenska på teoretiska program, men också haft stödtimmar för lässvaga elever, där 

många kommer från praktiska program. 

2.3 Validitet och reliabilitet 

Materialet till litteraturstudien har valts utifrån studiens syfte och är ett representativt 

urval av det litteraturdidaktiska fältet. Frågorna som används i intervjuerna har på lik-

nande vis formulerats utifrån syfte och frågeställningar för att skapa validitet. Reliabili-

teten bör ha ökats genom mitt användande av sammanfattande frågor. Den kvalitativa 

intervjun har möjliggjort en säkerhet i att intervjuerna är strukturerade nog att jämföras, 

men öppna nog att tillåta oförutsedda aspekter att komma fram under intervjuerna. 

Intervjuerna visar hur några lärare tänker kring litteraturarbetet i gymnasiet, även om 

materialet är förhållandevis litet, vilket gör det svårt att generalisera kring resultatet. 

Eftersom lärarna är medvetna om studiens syfte finns en risk att det är idealbilder kring 

arbetet i klassrummet som presenteras, vilket gör det tveksamt hur reliabla deras svar är. 
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Det är omöjligt att verifiera huruvida lärarna alltid gör som de säger, men jag har utgått 

ifrån att de är så ärliga som möjligt kring sina arbetssätt. 

 

3 Litteraturstudie 

I följande avsnitt beskrivs en litteraturstudie av tidigare forskning kring litteraturdidak-

tik och läsförståelse. Som tidigare nämnts saknas tydlig bevisning i stora delar av forsk-

ningen, vilket är en av anledningarna till att Olin Scheller och Tengberg (2016) valt att 

genomföra sina studier kring dialogisk strategiundervisning (DSU) i vanliga klassrum. 

Inledningsvis kommer dialog och skönlitteratur att redogöras för, följt av inlevelseläs-

ning, lässtrategier och styrdokument. 

 

3.1 Dialog och skönlitteratur 

En återkommande referens inom fältet litteraturdidaktik är Mikhail Bakhtin. Hans dia-

logteorier ligger till grunden för många andra teorier och metoder. En av Bakhtins 

(1986) grundtankar är att yttranden i någon form (däribland texter) kräver en respons. 

Någonting som också poängteras är att ett yttrande i någon mån måste vara komplett för 

att kunna ge upphov till en reaktion, och att det därför är en bra idé att läsa hela verk i 

arbetet med läsförståelse. Detta är någonting som upprepas av bland annat Anders Öh-

man (2015) och Christina Vischer Bruns (2011). Även Palinscar och Brown (1984) 

nämner dialogen som en del av sin metod, trots att den framförallt är baserad på använ-

dandet av lässtrategier.  

Olin-Scheller och Tengberg (2016) har tillsammans utvecklat en metod för litteratur- 

och läsundervisning som inkorporerar bland annat Bakhtins tankar om dialog. Deras 

metod kallas dialogisk strategiundervisning (DSU). Undervisningsmetoden innebär en 

läsundervisning som innefattar lässtrategier, samtal och responsskrivande. I samtalen 

introduceras lässtrategier en i taget för att sedan fungera som stöd för eleverna i läsning-

en. Samtal följer också efter läsningen där de rör själva texten. Det är i samtalen som 

elevernas olika uppfattningar synliggörs och bildar en gemensam förståelse. Eleverna 

får efter samtalen använda responsskrivande för att formulera egna tankar kring det 

lästa. Olin-Scheller och Tengberg förklarar att det finns en korrelation mellan utma-

nande frågor och svar som visar på en hög nivå av förståelse. Frågor som ställs till ele-

verna i samtalen bör därför vara öppna och utmanande.  

I Why literature? (2011) utforskar Vischer Bruns varför och hur litteratur bör undervi-

sas. Hon nämner också samtal i samband med litteraturundervisningen, även om det inte 

nödvändigtvis är huvudpoängen i hennes studie. I likhet med Olin-Scheller och 

Tengberg (2016) menar hon att det är viktigt hur frågorna är formulerade för att kunna 

skapa en diskussion som uppmuntrar till lärande. I en studie gjort av Nilsson (2015) 
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specificeras hur samtal kan utformas som en del av litteraturarbetet. Nilsson menar att 

samtal i elevgrupper där eleverna läser mer eller mindre likadant kan vara en väg till 

diskussion kring det lästa. Enligt Vischer Bruns (2011) är det viktigt att fokusera på 

själva läsprocessen och inlevelsen genom att till exempel ställa frågor som handlar om 

hur eleverna uppfattar den värld de byggt upp under läsningen; hur den känns och ser 

ut. Vischer Bruns föreslår läsloggen som metod för reflektionsarbetet. I läsloggen kan 

eleverna i lugn och ro skriva om sina läsupplevelser: vad var svårt? Vad skapade frågor? 

Vad var utmanande? Själva läsloggen kan sedan läsas av läraren och/ eller ligga till 

grund för diskussioner kring läsningen i små grupper. Responsen på det lästa behöver 

alltså inte nödvändigtvis vara i form av ett samtal, utan får gärna vara en skriven text. 

Även Olin-Scheller och Tengberg (2016) inkorporerar skrivande i sin metod, även om 

deras metoder möjligtvis kan uppfattas som mer styrda än Vischer Bruns förslag. Dialo-

gen i DSU består av muntlig dialog mellan lärare och elever, samt skriftlig dialog i form 

av responsskrivning som ligger till grund för både svar från kamrater samt formativ 

bedömning från läraren.  

3.2 Läsa med inlevelse 

Relationen mellan inlevelseläsning och analyserande läsning är inte okomplicerad. Un-

der följande punkter behandlas bland annat inlevelsens vikt vid tolkning, hur handlingen 

kan användas för att nå vidare i tänkandet samt problematiken med elever som inte kan 

visualisera det de läser. 

3.2.1 Ett sätt att vinna nya perspektiv 

I Vischer Bruns (2011) studie ligger fokus på vikten av inlevelsen i läsningen, något 

hon menar är väsentligt för att eleverna ens ska kunna tänka kring det de läst. I svensk-

ämnets syfte står följande: 

Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga 

i tid och rum. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skön-

litteratur […] som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, 

tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya per-

spektiv. (Skolverket, 2011) 

Förmågan att förlora sig i en berättelse kan för människor skapa en slags chock som 

skakar om det egna jaget. När det sker släpper människan på fasta värderingar, vilket 

möjliggör för nya perspektiv att ta plats. Nya synsätt kan tillgodogöras först när vi har 

skakats ur våra egna tankegångar (Vischer Bruns, 2011). Vischer Bruns hänvisar till 

Christopher Bollas teorier om hur människan använder så kallade objekt, till exempel 

böcker. Användandet (eller läsningen) sker enligt honom i fyra stadier. I det första sker 

valet av objekt och människan använder den. I detta fall innebär det att människan väl-

jer en bok och läser den. I steg två blir användaren spelad av objektet. Boken utövar sig 

själv på läsaren, framkallar associationer och transformerar läsaren. I det tredje steget 



11 
 

sker förlorandet av sig själv i verket, där gränsen mellan bok och läsare blir suddig. 

Därefter följer det fjärde och sista stadiet där läsaren reflekterar över sin läsupplevelse 

och var hon har varit. 

Läsprocessen är troligtvis inte så linjär som Bollas modell föreslår, men alla delar bör 

ändå förekomma enligt Vischer Bruns (2011). Det tredje stadiet, där läsaren förlorar sig 

själv i litteraturen är det viktigaste stadiet. Det är där läsaren tillåts att ta till sig nya per-

spektiv och tankar. Hon menar att förlorandet i sig gör att någonting i jaget lösgör sig 

och sådant som tidigare varit abstrakt, till exempel ett synsätt, kan bli mer konkret för 

läsaren. Det är först när dessa abstrakta delar blir konkreta som de kan ändras.  

För att kunna nå de syften som nämns för läsningen i svenskämnet borde då förlorandet 

av sig själv i skönlitteraturen vara en fundamental del i arbetet med skönlitteratur. Även 

Olin-Scheller och Tengberg (2016) påpekar i sitt arbete med läsförståelse att läslusten 

och läsupplevelsen i sig är viktiga förutsättningar för att elever ens ska kunna ta till sig 

litteraturen och/ eller öka sin läsförståelse. Den sortens läsning, som hos Vischer Bruns 

(2011) benämns immersive reading och som handlar om att läsa med inlevelse är svår, 

om inte omöjlig att lära ut. Dock går den möjligtvis att lära elever om. Så vad kan då 

göras för att elever ska uppslukas i läsningen av skönlitteratur? Det som egentligen kan 

göras är att skapa förutsättningar för den sortens läsning. För det första bör läraren und-

vika att styra läsningen alltför mycket. Om läraren redan har gett en tolkning förhindras 

elevernas egen inlevelseprocess. Annan forskning (Rosenblatt, 1994) framhåller att en 

person inte kan läsa en skönlitterär text åt någon annan. Rosenblatt förklarar att det är 

lika effektivt att ta till sig en annan persons läsning som att försöka få i sig näring ge-

nom att be någon annan äta ens mat och sedan återberätta menyn. Det vill säga, inte 

effektivt alls. Som lärare är det vår uppgift att ge eleverna en möjlighet att skapa sin 

egen läs- och lärupplevelse, inte att förse dem med vår egen (Vischer Bruns, 2011). 

3.2.2 Analysen i andra hand 

Eftersom läsningen för att ge mening kräver att eleverna förlorar sig själva i verket, 

släpper sina egna värderingar och perspektiv, bör en kritisk och analyserande läsning 

undvikas; om man går in i läsningen med misstanke hindras möjligheten till inlevelse 

(Booth, 1988). Det går att se elevers läsförståelse som tre steg: ett första där eleverna 

lever sig in i berättelsen och skapar en slags naiv, möjligtvis inkomplett, förståelse av 

verket och ett andra steg där förståelsen fördjupas med hjälp av förklarande processer. I 

det tredje steget når läsaren en förståelse som ligger mellan förståelsen som kommer av 

inlevelseläsning och förståelsen av en analyserande läsning. Förståelsen är i det tredje 

steget både naiv och informerad (Vischer Bruns, 2011). Detta innebär ungefär att det 

första steget bör följas av en undersökning för att reda ut vad som eventuellt saknas, för 

att sedan skapa en ny, mer komplett förståelse.  
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Istället för att inleda litteraturarbetet med analys bör läsningen och efterarbetet fokusera 

på elevernas upplevelser och erfarenheter i mötet med texten. Ett mer undersökande sätt 

att läsa kan fungera som stöd för det eleverna inte förstår (Vischer Bruns, 2011). Om en 

elev till exempel har svårt att förstå en text på grund av en historisk eller kulturell aspekt 

kan eleven ta hjälp av externa källor för att reda ut det som hindrar förståelsen. Detta 

kan jämföras med Öhmans (2015) tankar kring att ”skugga intrigen” som innebär ett 

slags återberättande av handlingen i en berättelse. I rekonstruktionen nystas intrigen upp 

och elevernas förståelse synliggörs. För att kunna rekonstruera intrigen krävs att elever-

na redan har förstått verket på någon nivå, men en fördel är att eventuella luckor vid 

återberättandet kan synliggöras för läraren. Det är de luckorna som Öhman (2015) me-

nar bör vara grunden för de andra aspekter som kan tas upp efter läsningen – men för-

ståelsen måste komma först.  

I skuggandet av intrigen får eleverna återberätta intrigen i det de har läst. Öhman (2015) 

hänvisar till Peter Brooks som menar att intrigen är det som driver berättelsen framåt; 

den innehåller berättelsens mening och avsikter. Att skugga intrigen innebär att eleverna 

måste ha förstått vad som har hänt i berättelsen. Om eleverna inte har förstått handling-

en i en berättelse kommer det rimligtvis att upptäckas vid en rekonstruering. Detta un-

derlättar då för läraren som kan hjälpa eleverna att nysta upp handlingen genom frågor 

kring det som inte har förståtts. Vidare föreslås att intrigen rekonstrueras tillsammans i 

klassrummet. De olika tolkningar och perspektiv som rimligtvis uppstår kan då komma 

till användning. Ett rekonstruerande av intrigen förutsätter i likhet med andra metoder 

som presenterats, att det verk eleverna har läst är fullbordat, det vill säga att eleverna 

inte har läst till exempel ett utdrag ur en roman, utan hela berättelsen. Om man rekon-

struerar intrigen utifrån dessa förutsättningar kommer samtalet så småningom att leda in 

på händelser som utspelas, vilka karaktärer som finns och varför de beter sig som de 

gör. Samspelet mellan händelser, miljöer och karaktärer kan lyftas fram och diskuteras 

för att nå en förståelse av berättelsen. Först när förståelsen av handlingen har nåtts kan 

fokus skifta till hur berättelsen har skapats, till exempel hur berättarperspektiv och bild-

språk har använts. (Öhman, 2015) 

I rekonstruktionen av texten ingår att betrakta den som […] intrigens rörelse ge-

nom ett landskap av relationer, innebörder, känslor, egenskaper, förhållanden etc. 

Rekonstruktionen skulle därför kunna beskrivas som en slags kartläggning av 

världen och tillvaron. (Öhman, 2015, s. 117) 

Öhman påpekar att det litteraturen kan göra är att påverka hur vi ser på vår egen plats i 

tillvaron. Han förklarar att berättelserna i sig, och framförallt intrigen, det som händer i 

berättelsen är ”centralt för läsarens kartläggning av tillvaron och sin plats i den” 

(Öhman, 2015, s. 117). Lite mer konkret förklarar han hur man kan skugga intrigen med 

Carl Jonas Love Almqvists Det går an som exempel. Under romanens gång förändras 

relationen mellan huvudpersonerna Albert och Sara så pass mycket att det vore svårt, 

om inte omöjligt, att förstå berättelsen utan att förstå hela verket. Att gå in på hur skan-
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dalös boken ansågs när den gavs ut, eller vad budskapet är, utan att läsa hela verket och 

skugga intrigen, vore svårt. Genom att eleverna får återberätta handlingen kan läraren se 

vad som har förståtts och dessutom kan det tydliggöras hur intrigen i sig driver bud-

skapet. Rekonstrueringen av intrigen ger här en utgångspunkt för vidare diskussioner 

kring romanen och de värderingar som presenteras i berättelsen, något som kan möjlig-

göra för eleverna att tillgodogöra sig fler aspekter på ett bättre sätt. Efter rekonstrue-

ringen kan ämnen som står i relation till romanen diskuteras, som kvinnans ställning i 

samhället eller andra samhällsfrågor som kan tänkas dyka upp. 

3.2.3 Inlevelse och visualisering av fiktionsvärlden 

Jeffrey Wilhelm (1997) har undervisat elever med lässvårigheter i amerikansk ”middle 

grade”, som omfattar åldrarna 11-14. Eleverna är alltså klart yngre än gymnasieelever. 

De upptäckter som görs är ändå nämnvärda, då problemen med läsning lika väl kan ap-

pliceras på gymnasieelever. Wilhelm beskriver hur det är inlevelsen som är problemet 

hos hans elever och redogör vidare för elever som är motsträviga till läsningen. Det som 

framkommer genom bland annat intervjuer med elever är att elever med lässvårigheter, 

till skillnad från elever som njuter av läsning, har svårt att svara på frågor som handlar 

om sina egna upplevelser av det lästa. När Wilhelm ställer frågor som handlar om till 

exempel vad de ser framför sig när de läser kan de inte svara. Dessutom uttrycker de 

förvåning över att andra elever kan svara på vad de ser framför sig. Det är alltså själva 

visualiseringen som är problemet, något som skulle kunna jämställas med Vischer 

Bruns (2011) teorier om vikten av inlevelse. För att lösa ett sådant problem menar Wil-

helm att man måste hjälpa eleverna att visualisera. Han gör detta med bland annat dra-

matiseringar, där eleverna får framföra till exempel en scen ur en berättelse. Han använ-

der sig också av pappersdockor som föreställer karaktärerna, och en som föreställer lä-

saren. Läsarna får använda sig av pappersdockorna för att återberätta historien och dess-

sutom visa med ”läsardockan” hur de själva står i relation till texten. En flicka gör detta 

genom att bland annat i ett återberättande av en saga placera ”läsardockan” tillsammans 

med dockor som föreställer karaktärer, varpå hon uttrycker att hon tycker om eller hatar 

karaktärer, och dessutom förklarar varför. På det sättet sätter hon in sig själv i berättel-

sen. Arbetet med att låta eleverna ställa sig själva i relation till det lästa, samt att öva på 

visualiseringsprocessen, har gjort att flera av eleverna blivit bättre på att läsa, och fram-

förallt mer intresserade av det. (Wilhelm, 1997) 

3.3 Lässtrategier och tolkningskompetens 

Följande avsnitt redogör för metoder som innefattar olika lässtrategier, samt vad litterär 

tolkningskompetens är. Enligt Olin-Scheller och Tengberg (2016) krävs vid läsförstå-

else en hel del metakognitivt tänkande; eleverna måste bland annat kunna se över- och 

underordnade syften med läsningen, uppmärksamma budskap, samt övervaka sin egen 

förståelse. Deras metod DSU är baserad på två välkända metoder: transactional strate-

gies instruction (TSI) samt Palinscar och Browns reciprocal teaching (RT). Därför föl-
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jer först information om dessa två metoder, följt av DSU. Efter det redogörs för icke-

instrumentella lässtrategier samt vad litterär tolkningskompetens är. 

3.3.1 Reciprocal teaching och transactional strategies instruction 

Enligt Palinscar och Brown (1984) är läsningen och själva meningsskapandet i grund 

och botten en automatisk process – tills den inte fungerar längre. Till exempel kan de 

processer som sker automatiskt när vi läser stanna av när vi möter en text som är för 

svår. När det sker bör läsaren aktivt tillämpa strategier för att förstå texten. Palinscar 

och Brown (1984) har utvecklat RT, en metod som kombinerar lässtrategier med inter-

aktion mellan lärare-elev. Metoden är till viss del baserad på Vygotskys (1934/ 1986) 

teorier om scaffolding och den proximala utvecklingszonen. Scaffolding innebär att en 

expert hjälper en nybörjare att lära sig. Stödet i sig anpassas utifrån eleven; han eller 

hon får mer stöd när svårigheter dyker upp (Vygotsky, 1934/ 1986) Den proximala ut-

vecklingszonen är det utrymme för lärande som ligger närmast elevens egna förmågor, 

men på en nivå som är lite högre. I RT uppmanas eleverna att ligga i den zonen, att all-

tid vara utanför sin bekvämlighetszon vad gäller kunskap. I enlighet med scaffolding 

fungerar läraren i RT som stöd för eleverna i deras utveckling; eleverna är nybörjare, 

läraren är experten.  

I RT har man samlat ihop sex funktioner som läsare använder och många forskare ansett 

vara viktiga. De sex funktionerna är: fokus på textens innehåll, fokus på textens över-

gripande tankar, förmågan att kritiskt utvärdera texten, förmågan att göra inferenser, 

förmågan att aktivera förkunskaper samt att övervaka förståelsen. Dessa sex funktioner 

har sedan sammanställts för att skapa fyra strategier som överlappar dessa sex funktion-

er och möjliggör för lärare att explicit lära ut läsförståelse till sina elever. De fyra strate-

gierna i RT är summera (fokus på textens huvudinnehåll samt möjlighet att övervaka 

elevernas förståelse), ställa frågor (övervaka förståelse, fokusera på textens övergri-

pande tankar), utreda/ klargöra (kritiskt utvärdera texten under läsningen), förutspå 

(aktivera eventuella förkunskaper, göra inferenser). Utöver dessa fyra strategier uttrycks 

vikten av att eleverna ska förstå syftet med själva läsningen, och det föreslås att elever-

na läser för att svara på frågor till texten. (Palinscar & Brown, 1984) 

Själva undervisningen av RT sker genom att läraren modellerar för eleverna hur strate-

gierna kan användas, för att sedan succesivt lämna över ansvaret. Detta kan innebära att 

läraren vid första läsningen av en text låter eleverna förutspå vad berättelsen kan tänkas 

handla om utifrån textens titel. Om texten inte är helt ny kan en utgångspunkt vara en 

diskussion med syfte att aktivera elevernas förkunskaper. Mot slutet av läsningen kan 

eleverna få diskutera textens huvudtankar och tema, samt viktiga delar av texten. En 

elev kan så småningom ta lärarens plats och leda dialogerna. En studie som genomförts 

av RT i både forskningsmiljö och klassrumsmiljö visar ett resultat där eleverna sam-

manfattar och ställer frågor av högre kvalitet i slutet av projektet än innan. (Palinscar & 

Brown, 1984) Olin-Scheller och Tengberg (2016) framhåller däremot att resultaten av 
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RT är tvetydiga, trots att de själva valt att basera sin metod på RT. De förklarar att ele-

verna visar prov på större förbättringar efter RT i forskarnas egna prov. När eleverna 

istället gör standardiserade läsförståelsetester är förbättringen inte alls lika tydlig. 

TSI skiljer sig från RT dels genom att metoden fokuserar mer på interaktionen mellan 

lärare och elev, dels i att den är baserad på en bredare teoretisk grund och därmed lär ut 

en bredare repertoar av strategier till eleverna (Pressley, et al., 1992). Lässtrategierna 

som nämns är relativt likvärdiga; de flesta av strategierna i RT återkommer hos TSI där 

man även framhåller strategier som att tänka högt och analysera grammatik, form och 

innehåll. Till skillnad från RT, där strategierna utgör grunden i metoden, ser TSI på stra-

tegierna som ett första steg. De är en del av en större komplexitet som krävs för att bli 

en god läsare. Det är en metod med långsiktiga mål, där lärarna är mer intresserade av 

processen och elevernas förståelse än resultat i standardiserade tester. Fokus ligger på 

att utveckla literacy och ett självständigt tänkande kring texter. Inom TSI får eleverna 

uppöva en repertoar av olika lässtrategier, med tanken att de ska användas flexibelt och 

gärna flera samtidigt. Eleverna får öva på att koordinera strategierna med varandra samt 

med icke-strategisk kunskap som de samlar på sig genom läsningen. Med icke-

strategisk kunskap menas sådant som eleverna har lärt sig utanför ramen av lässtrate-

gier. Varje lästillfälle ger ny kunskap som bildar förkunskap vid mer läsning, kunskap 

som inte nödvändigtvis har med lässtrategier att göra. Inom TSI uppmuntras användan-

det av båda, som ett led i att nå förståelse. I klassrummet modellerar lärarna strategier-

na, precis som i RT, och i läsningen ingår klassrumsdiskussioner. Det är de diskussion-

erna som till viss del gör metoden transaktionell; även om läraren går in i undervisning-

en med ett syfte eller en tanke om vilken riktning diskussionen ska ta, så är det eleverna 

som påverkar vad som händer i samtalet. Inom ramen för den interaktionen ryms läraren 

och eleverna, men även det lästa samt styrdokumenten som läraren alltid måste förhålla 

sig till. För att diskussionerna ska bli meningsfulla menar Pressley, et al. att litteraturen 

bör var intressant och utmanande eller relatera till någonting som intresserar eleverna. 

Därför är det ofta eleverna som väljer litteraturen inom TSI, för att öka deras egen läs-

lust. Tanken med TSI är att eleverna så småningom ska internalisera det de lär sig i 

klassrummet som till exempel användandet av lässtrategier, diskussioner som rör var, 

när och varför vissa strategier passar bra samt göra kopplingar till deras icke-strategiska 

kunskapsbas. Det läggs även stor vikt vid elevernas motivation att använda strategierna. 

(Pressley, et al., 1992) 

3.3.2 Dialogisk strategiundervisning  

De strategier som Olin-Sheller och Tengberg (2016) inkorporerat i dialogisk strategiun-

dervisning, varav några känns igen från RT, är summera¸ förutsäga, värdera, visuali-

sera, ställa frågor till texten, göra inferenser och jämföra. Dessa är strategier som er-

farna läsare talat om att de använder, om än oftast utan att aktivt tänka på det. Summera 

är en strategi som betyder att eleverna ska sammanfatta det de har läst utifrån bland an-

nat under- och överordnade idéer, tema, och karaktärer. Summera hänger också ihop 
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med förutsäga, där eleverna får spå vad som kan komma att hända. För att förutse krävs 

av eleverna att de aktiverar sina egna förkunskaper och ett associativt tänkande. Vär-

dera kräver att eleverna ställer sig kritiska till texten, att de funderar kring etik och mo-

ral samt att de kan argumentera för sina ställningstaganden utifrån det som finns i tex-

ten. Visualisera innebär att eleverna ska föreställa sig textens karaktärer och händelse-

förlopp och gå in textens fantasivärld. Visualiseringen kräver också att eleverna kan se 

hur textens olika delar blir till en helhet. Elevernas visualisering är någonting som bör 

pågå under hela läsprocessen, precis som nästa strategi ställa frågor till texten. Här ska 

eleverna formulera frågor och dessutom svara på dem. Det kan vara på en övergripande 

nivå eller på detaljnivå. Om svaret inte finns i texten får eleverna återigen aktivera sina 

förkunskaper, vilket leder in i strategin göra inferenser. Det är elevernas förmågor att 

göra inferenser som länkas till det klassiska ”att läsa mellan raderna”. Eleverna får här 

aktivera sitt metakognitiva tänkande och tolka det som inte finns i texten. Sist kommer 

strategin jämföra, där eleverna ska jämföra det de läst med andra texter, till exempel 

sådant som de tidigare har läst. Här får de chansen att jämföra det främmande i det nya 

med någonting som är välbekant. Detta är en strategi som självklart blir enklare att an-

vända ju mer en elev har läst, eftersom förkunskaper kring till exempel en viss typ av 

genre kan hjälpa vid en jämförelse med en bok som tillhör samma genre. 

Ett exempel på användning av DSU och dess resultat återfinns i Läsa mellan raderna 

(Olin-Scheller & Tengberg, 2016). Studien beskriver hur metoden används i flera hög-

stadieklasser, närmare bestämt 7:or. I testet ingår både kontrollklasser och intervent-

ionsklasser. Interventionsklasserna får arbeta med DSU i en termin, medan kontrollklas-

serna arbetar med samma texter utan DSU. I kontrollklasserna får läraren undervisa fritt 

kring texterna. Litteraturvalet består främst av noveller från tidigare nationella prov i 

årskurs 9, dels för att låta eleverna läsa en text med ett avslut, dels för att ge dem en 

utmaning.  

Lässtrategierna presenteras som tidigare nämnts en i taget. Ett exempel på hur det kan 

gå till är att läraren först presenterar titeln på novellen och några korta omdömen som 

summerar boken. Eleverna får därefter ge förslag på vad novellen kan tänkas handla 

om. Efter detta introduceras strategin av läraren som talar om varför den är bra, samt 

hur den kan användas. Detta följs av högläsning där läraren modellerar strategin, till 

exempel genom att stanna upp och summera. Därefter fortsätter läraren att högläsa, 

stannar upp igen och låter eleverna förutsäga vad som kan tänkas hända härnäst. När 

eleverna har fått göra det fortsätter läsningen en stund till. Vid nästa stopp får eleverna 

diskutera det som hade förutsagts och huruvida det blev så eller inte, för att sedan förut-

säga igen. Olin-Scheller och Tengberg lägger vikt vid att läraren bör påpeka att det är 

normalt att ändra sina förutsägelser, och att poängen med dem är att läsaren ska få syn 

på att texten till viss del styr läsarens tänkande. I detta exempel har eleverna alltså fått 

både summera och förutsäga, och detta sätt att länka ihop strategierna är hur Olin-

Scheller och Tengberg tänker att DSU ska användas. Nästa steg kan bestå av en ny no-
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vell, där eleverna får fem nyckelord från berättelsen som de sedan själva ska skriva en 

berättelse utifrån. Eleverna sparar sina texter, och sedan läses novellen på samma sätt 

som ovan beskrivits. I slutet av novellen diskuteras texten. Själva resultatet av DSU 

visar att metoden inte är användbar för alla elever. De elever i interventionsklasserna 

som visade en ökad läsförståelse var de elever som under ett förtest visade svagast för-

ståelse. Att de elever som hade bättre resultat på förtestet inte hade bättre resultat på 

testet efter interventionen kan bero på sådant som att interventionen genomförts under 

för kort tid eller att texterna inte var så pass utmanande att de eleverna behövde använda 

strategierna. 

3.3.3 Icke-instrumentella lässtrategier och litterär kompetens 

En annan syn på lässtrategier presenteras i Litteraturen på undantag? där Skans Kersti 

Nilsson (2015) undersöker vilka lässtrategier ungdomar använder. Respondenterna i 

studien är mellan 19-29 år gamla, alltså något äldre än gymnasieelever. Lässtrategier är 

i Nilssons mening mindre instrumentella än de som presenteras i bland annat DSU och 

RT. I hennes undersökning får respondenterna läsa novellerna Kaninernas himmel av 

Inger Edelfeldt och Grannar av Raymond Carver. Kaninernas himmel är emotionellt 

laddad och handlar om en 13-årig flicka som försöker hantera sin mammas död. Gran-

nar är etiskt provocerande och handlar om två gifta pars beteenden i relation till ekono-

misk och social status. Efter att Nilssons respondenter läst novellerna delades strategi-

erna som framkommit in i kategorierna estetisk, emotionell, etisk/ psykologisk, självre-

flekterande och kreativ lässtrategi. Den estetiska lässtrategin var den som dominerade i 

läsningen av båda novellerna; den innefattar både förståelse av och reflektion kring det 

lästa. De läsare som använde den estetiska strategin diskuterade också personliga 

aspekter som smak och värderingar. Den emotionella lässtrategin fokuserar istället på 

känsloaspekter, såsom att någonting är äckligt eller frustrerande. Den emotionella stra-

tegin kan till och med framkalla rena fysiska reaktioner ibland. Läsare som använde sig 

av den etiska/ psykologiska strategin lade fokus på till exempel moraliska aspekter av 

texten. Det etiska och psykologiska står oftast inte utskrivet explicit i texten, men är 

ändå viktigt för förståelse. En självreflekterande lässtrategi innebär att läsaren främst 

relaterar det lästa till jaget och egna livserfarenheter. Exempel på detta kan vara för-

måga att hitta teman och motiv, metaforer eller identifiera sig med karaktärer. En själv-

reflekterande läsning kan göra att läsaren påverkas av verket på ett existentiellt plan. 

Den kreativa lässtrategin innebär att läsarens fantasi och kreativitet överstiger texten. 

Läsaren läser inte nödvändigtvis för förståelse utan för möjligheten att få lägga till ljud, 

dofter och så vidare. Dessa fantasifulla tillägg ger texten liv för läsarna. Medan den 

estetiska läsningen dominerade i båda texterna, så förekom de andra i olika grad; till 

exempel förekom den etiska/ psykologiska strategin i större utsträckning vid läsning av 

Grannar medan den emotionella strategin var mer frekvent använd vid läsning av Kani-

nernas himmel. Nilssons studie visar också att läsarna har ett subjektivt och distanslöst 

förhållande till det de läser. De läser personligt med andra ord. Nilsson menar att det är 
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ett förhållningssätt som bör uppmuntras inom litteraturundervisningen då det möjliggör 

för elever att utveckla flera av de ovan nämnda lässtrategierna. (Nilsson, 2015) Även 

Olin-Scheller (2006) är inne på det spåret. Hon menar att litteraturundervisningen blir 

meningsfull först när den har en koppling till elevernas egna litterära kunskaper och 

erfarenheter. Olika aspekter som till exempel berättarstruktur och elevernas känslomäss-

iga engagemang påverkar svårighetsgraden och litteraturarbetet bör därför hålla sig 

inom elevernas närmaste utvecklingszon. För att lyckas med detta är det viktigt att lära-

ren är medveten om elevernas tidigare läserfarenheter.  

Elevernas litterära kunskaper diskuteras även av Petterson (2015) som i samband med 

detta tar upp deras tolkningskompetenser. Han förklarar att det är viktigt att läraren kan 

skilja på grundläggande kognitionsförståelse och förståelse som är en fördjupning och 

uppskattning av litteraturen. Att kunna skilja på dessa är ännu viktigare när man vill 

utveckla tolkningskompetensen. Enligt Petterson består den kompetensen av tre ut-

vecklingsnivåer, som rör sig från lätt till svårt. Den första nivån (1) är förståelsen av 

fiktionsvärlden och dess sammanhang samt relevansen av de olika komponenterna i en 

berättelse. På nästa nivå (2) hittar vi förståelsen av berättelsens huvudpoäng och på den 

sista nivån (3) kan eleven tolka symboler i berättelsen (Petterson, 2015). I någon mån 

får dessa tolkningskompetenser ses som nödvändiga för läsförståelse och dess utveckl-

ing. Dock är texter som kräver att eleverna gör inferenser inte att föredra för oerfarna 

läsare. Om det finns ett tomrum som måste fyllas i för att texten ska bli sammanhäng-

ande passar den texten bättre för erfarna läsare som verkar lyckas väl med den sortens 

texter. För oerfarna läsare blir det för svårt då de framförallt fokuserar på den första 

nivån, det vill säga fiktionsvärlden och dess olika aspekter. Petterson illustrerar detta 

med hjälp av begreppet performanskompetens och menar att de erfarna läsarna har en 

mer utvecklad sådan. Performanskompetens, tillsammans med konstitutionell kompe-

tens och literary transfer-kompetens utgör grundpelarna i Torells (2002) modell över 

litterär kompetens (se figur 1).  

Du - jag 

Konstitutionell kompetens 

Performanskompetens Literary transfer-kompetens 

Figur 1. (Torell, 2002, s. 82) 
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Kompetenserna ingår i ett förhållande som kretsar kring en dialog mellan läsaren och 

den dimension som befinner sig utanför läsaren (du-jag). Jag är det som ryms inom lä-

sarens identitet, medan du är den dimension som rör sig utanför den egna identiteten. 

För att den litterära kompetensen ska fungera krävs att läsaren har både ett starkt jag och 

en nyfikenhet på det litteraturen kan erbjuda utanför jaget. (Torell, 2002) 

Den konstitutionella kompetensen är enligt Torell vår medfödda förmåga och naturliga 

vilja att skapa fiktion. Han jämför det med hur vi som barn skapar fiktioner när vi leker. 

När barn leker skapas berättelser som skiljer sig från verkligheten. Till viss del kan den 

konstitutionella kompentensen jämföras med Vischer Bruns (2011) beskrivningar av 

inlevelserik läsning. Båda handlar om vår förmåga att skapa fiktion. En skillnad är att 

Torell (2002) betonar medvetenheten om att fiktionen är en annan värld än den verkliga. 

Vidare är performanskompetensen istället den inlärda förmågan att analysera och disku-

tera litterära verk. Det kan innebära att upptäcka textstrukturer, berättarteknik, tema och 

så vidare samt att kunna diskutera dessa. Det är en kompetens som styrs av konvention-

er, till exempel skolkulturer. Det är också den kompetens som övas mest i skolan. Slut-

ligen är literary transfer-kompetens den kompetens som balanserar de andra två. Här bor 

förmågan att koppla det lästa till egna erfarenheter, det vill säga länken mellan textens 

värld och läsarens värld. Det är den kompetens som är viktigast för en meningsfull läs-

ning, och för att den litterära kompetensen (figur 1) inte ska bli en skev triangel. Det 

kan nämligen hända om någon av kompetenserna överskrider de andra två. Literary 

transfer kan ta mer plats på så vis att läsarens koppling till verkligheten blir för stark 

och att texten därmed hamnar i skymundan. Det blir svårt för läsaren att ta till sig 

någonting nytt från texten eftersom fokus är för starkt på läsarens egna erfarenheter. 

Detta kallar Torell för literary transfer-blockering, men så kallad performansblockering 

är vanligare. Läsarens fokus hamnar vid performansblockering på tolkningen, framför-

allt på att tolka enligt de inlärda konventionerna. Det leder till att läsningen inte längre 

har någon självständighet, vilket kan försvåra istället för att främja läsningen. Perfor-

mansblockeringen kan jämföras med det Vischer Bruns (2011) menar är problemet med 

kritisk läsning, nämligen att inlevelsen störs. Alltså krävs för litterär kompetens en ba-

lans mellan de olika kompetenserna, och det är det som gör literary transfer-kompetens 

så viktig. Kopplingen mellan texten och verkligheten är det som balanserar upp de andra 

kompetenserna. (Torell, 2002) 

3.4 Styrdokumenten 

Det är möjligt att själva problemet med läsningen i grund och botten handlar om inle-

velsen. Flera av forskarna verkar vara överens om att läsupplevelsen i sig är en förut-

sättning för att kunna arbeta med litteratur, men hur förhåller sig styrdokumenten till 

detta? 

Som nämnt under 2.2 Läsa med inlevelse står i svenskämnets syfte att den skönlitterära 

undervisningen ska fungera ”som källa till självinsikt och förståelse av andra männi-
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skors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana elever-

na till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv” (Skolverket, 2011). I kunskapskra-

ven för kurserna svenska 1 och 2 är detta syfte däremot inte lika uppenbart. I kunskaps-

kravet för betyget E i svenska 1 står följande: 

Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internation-

ella skönlitterära verk och annat berättande. Dessutom kan eleven översiktligt 

redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemen-

samma teman och motiv. Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna 

tankar med utgångspunkt i berättandet. (Skolverket, 2011) 

Dessa krav återkommer för både betyget C och A, där de ökas i svårighetsgrad och ele-

ven dessutom ska kunna ”reflektera över innehåll och form med hjälp av några berättar-

tekniska och stilistiska begrepp” (Skolverket, 2011). Betygen D och B är så kallade 

mellanbetyg, och har inga egna kunskapskrav, utan hamnar mellan E och C respektive 

C och A. För kursen svenska 2 är kunskapskraven liknande som för svenska 1, men 

eleverna ska också kunna diskutera ”samband mellan skönlitteratur och idéström-

ningar i samhället.” Eleverna ska även kunna diskutera ”stil, innehåll och bärande tan-

kar” samt för högre betyg än E ”ge exempel på litterära verkningsmedel och diskute-

rar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter 

dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i sam-

hället.” (Skolverket, 2013)  

4 Intervjuer med lärare 

Här redovisas intervjuerna med fyra yrkesverksamma svensklärare på gymnasienivå 

utifrån centrala teman som utkristalliserats i intervjuerna. Inledningsvis redogörs för 

lärarnas syn på läsförståelsen i deras klassrum, följt av resonemang kring hur elever kan 

motiveras till att läsa och hur tolkningsarbetet kan se ut. Avslutningsvis nämns några 

gemensamma aspekter för litteraturarbetet samt den oerhörda vikten av elevernas egen 

läslust. 

4.1 En bristande läsförståelse 

Ingrid har jobbat som gymnasielärare i 15 år. Hon upplever att läsförståelsen har blivit 

sämre de senaste åren. Dessutom tillägger hon att det inte bara är förståelsen, utan också 

uthålligheten; eleverna orkar inte koncentrera sig på längre texter. Sara, som har jobbat 

som gymnasielärare i 16 år, är av samma uppfattning. Hon uttrycker sig som följer: 

När jag började […] visste [eleverna] vad det var att läsa en bok. De hade en förståelse hur man 

läser en bok, vad skönlitteratur är för någonting. De hade erfarenheter. Nu är det ofta så att elever-

na inte har läst en enda bok när de börjar på gymnasiet. 
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Sara förklarar att eleverna inte alltid vet hur de ska läsa en text. Som exempel berättar 

hon om en elev som under ett arbete med de litterära epokerna skulle fördjupa sig i anti-

kens texter. Eleven hittade och valde själv dramat Medea. Senare hörde Sara hur eleven 

berättade för sina vänner att, ”Medea, hon mördar sina barn! Och det här har hänt på 

riktigt!” Eleven ifråga hade inte förstått att det hon läste var fiktion. Hon hade ingen 

förståelse för drama som genre eller hur det skulle läsas. Istället hade hon läst Medea 

som en historisk text, som om hon hade suttit på en historielektion. Anna menar att förut 

kunde man vara säker på att om en elev hade valt ett teoretiskt program som samhälle 

eller natur, då fanns ett visst läsintresse. Eleverna kunde genrebestämma och kategorise-

rade texter spontant. De var dessutom vana vid att träna sin läsning. Enligt Anna kan det 

inte längre förväntas av eleverna.  

Att eleverna har blivit sämre på att läsa är någonting Marie håller med om, men hon är 

inte lika säker på att det är ett nytt fenomen, utan menar att det har pågått under en lång 

tid. Hon förklarar att under de senaste åren som hon jobbat på samhällsprogrammet har 

hon lagt märke till att förstaårseleverna inte presterat bättre i läsdiagnoser, utan snarare 

tvärtom. Sara tror att det är mycket annat som konkurrerar med elevernas läsning idag, 

till exempel bloggar, Youtube och andra sociala medier. Det är någonting som flera av 

de intervjuade lärarna håller med om. Datorer, mobiler och sociala medier är läsningens 

motståndare enligt de intervjuade lärarna. Enligt Anna gör det att de hela tiden hoppar 

mellan olika texter, och inte är vana att läsa längre texter: ”I bästa fall är det såhär en 

halvbra rant som de läser på Twitter liksom. Det ger dem inte så mycket stöd i sin läs-

ning av liksom etablerad litteratur.” 

Med en viss förbehållning kring riskerna med att generalisera, ser alla fyra lärare en 

skillnad mellan olika gymnasieprogram; de teoretiska programmen presterar bättre än 

de praktiska när det kommer till läsning av skönlitteratur. Det betyder inte att det inte 

finns goda läsare på de praktiska programmen och det betyder inte heller att läsförståel-

sen är så god som den skulle kunna vara på de teoretiska programmen. Marie tror att det 

delvis kan ha med intagningspoäng att göra. Om ett program har höga intagningspoäng, 

och eleverna som kommer in på programmen därmed har höga betyg, kan det innebära 

att de har läst mer tidigare under sin skolgång.  

De fyra lärare som intervjuats är också överens om att eleverna generellt har en negativ 

inställning till läsning av skönlitteratur när de kommer till gymnasiet. Sara menar att de 

både tycker att det är svårt och att de inte ser syftet. Anna upplevde i sin förra mentors-

klass att eleverna bara fokuserade på antalet sidor och storleken på texten i en ny bok, 

snarare än vad den handlade om. Flera av lärarna påpekar att det händer mycket på tre 

år. En del av eleverna går från att vara motsträviga läsare till att bli bättre läsare. I något 

fall har elever till och med gått vidare från gymnasiet till att bli litteraturvetare. 
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4.2 Att motivera till läsning 

Intervjuerna visar att i praktiken handlar litteraturarbetet till stor del om motivation. 

Ingrid förklarar att vissa elever nästan har gjort en ovilja att läsa till en del av sin identi-

tet – de är inte läsare, de tycker inte om att läsa och kommer aldrig att tycka om att läsa, 

oavsett vad läraren lägger fram för bok. De eleverna kan vara svårast att få med i littera-

turundervisningen. Hon nämner att det kan vara en god idé att börja med korta texter. 

Det menar även Anna som lyfter fram att eleverna kan vara mycket fokuserade på läng-

den av en text. 

Flera av lärarna nämner att många elever börjar läsa för att de måste, för att de blir 

tvingade till det. Marie menar att det är en av anledningarna till att hennes elever läser – 

de vet att de måste. Däremot förklarar hon att även om många säkert läser hela böckerna 

tar många elever genvägar som att skumma igenom texten eller fråga kompisarna om 

innehållet. Ingrid menar att det är viktigt att hitta någonting som eleverna tycker om för 

att få dem motiverade. Många saknar en nyfikenhet kring läsning. Kanske har de inte 

haft en bibliotekarie på sin förra skola, eller bara inte fått hjälp med att upptäcka att det 

finns olika sorters böcker, varav de säkert gillar någon. Flera av lärarna uttrycker att 

science fiction, fantasy och dystopi är de genrer eleverna håller sig till om de får välja. 

Anna förklarar att hennes elever tycker att realism och naturalism är långdraget. Helst 

läser de inte alls. 

Medan flera av lärarna nämner att en öppning kan vara att låta eleverna välja böcker 

själva kan ljudböcker vara en annan. Ingrid berättar om en elev som uttryckte stort mot-

stånd mot läsningen av en bok och hellre ville lyssna på den som ljudbok. Istället för en 

påtvingad läsning såg Ingrid lyssnandet som en möjlighet att motivera. Eleven fick 

lyssna på boken och plötsligt hade engagemanget för själva berättelsen ökat. Att nå de 

elever som uttrycker ett starkt motstånd kan vara svårt, men enligt Ingrid kan ljudböck-

erna vara en bra start. Sara förklarar att ljudböckerna kan vara väl så användbara i syftet 

att jobba med berättartekniska drag som till exempel gestaltning och miljö. Hon låter 

framförallt elever med dyslexi använda sig av ljudböcker, men vid själva arbetet i klass-

rummet vill hon ändå att alla elever ska kunna använda boken för att till exempel visa 

citat. Likt Sara tillåter Marie att elever som har dyslexi eller svårt med läsningen lyssnar 

på böckerna istället för att läsa. På hennes arbetsplats har de en inläsningstjänst för 

dessa elever. Enligt Marie handlar lyssnandet ofta om hur intresserade eleverna är. De 

som har tillgång till inläsningstjänsten kan lyssna om de behöver, men hon lägger inte 

någon större vikt vid att kontrollera huruvida eleverna använder inläsningstjänsten eller 

inte. Enligt Anna kan ljudböcker vara en del av lösningen, men hon vill precis som Sara 

inte att de lägger undan böckerna. Om en elev har svårt för att läsa behöver de läsa mer, 

inte mindre. I Annas klassrum kombineras därför läsning och lyssnande. Eleverna kan 

till exempel läsa medan de lyssnar, eller varva de olika aktiviteterna, det vill säga läsa 

tills det bli kämpigt, och då gå över till att lyssna en stund. Det är viktigt att inte lägga 
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läsningen helt åt sidan och ersätta den med ljudböcker, menar Anna, för ”då tränar de ju 

inte!” 

Flera av lärarna är också inne på att förebilder kan vara ett bra sätt att motivera elever-

na. Det kan innebära att som Marie själv vara en förebild genom att prata om böckerna 

och förklara varför hon själv tycker att de är bra, eller att berätta om hur mycket bra 

läsning gör för oss. Det hänger också ihop med Saras tankar om att en engagerad lärare 

smittar av sig på eleverna. Hon sitter ofta själv och läser när eleverna gör det. Vidare 

berättar Sara om hur några av hennes elever kommit till henne för att berätta om en 

känd Youtubepersonlighet som börjat prata om läsning. På sin Youtubekanal hade han 

diskuterat några böcker han läst under den senaste månaden. Där hade han pratat om 

bland annat vad böckerna handlade om, deras teman och berättarteknik. Dessutom hade 

han pratat om vad det var som var så bra med läsning samt vad han skulle läsa härnäst. 

Sara menar att den sortens förebild kan vara bra för eleverna, att någon de verkligen ser 

upp till pratar inspirerande om läsning. För att fortsätta på spåret motivation med före-

bilder, berättar Ingrid om hur rapparen och artisten Petter kom till skolan där hon arbe-

tar för att föreläsa för eleverna. Petter har dyslexi och har haft det kämpigt med läsning-

en, speciellt i gymnasiet. Han upptäckte dock att han behövde läsningen för att kunna 

skriva texter till sina låtar, och fick helt plötsligt ett syfte med läsningen. Det kan också 

vara en motivation för eleverna, att höra hur en känd person har kämpat sig genom 

läsandet och vunnit någonting på det.  

Anna utvecklar resonemanget om motivation och lyfter fram vikten av ett syfte med 

läsningen. Hon har iakttagit att elevernas inställning kan förändras när de till exempel 

upptäcker att läsningen påverkar deras skrivande. Sara påpekar också effekten på skri-

vandet, att intresset hos eleverna ökar när de märker att läsningen gör skillnad. Eftersom 

skrivandet kan ge eleverna ett syfte jobbar Anna mycket med formen på en text när hon 

arbetar med litteratur, även om det tar längre tid. Hennes lektionspass med eleverna är 

långa, ungefär tre timmar. Ibland kan det få ta flera lektioner att komma igenom en text, 

även om den bara är två sidor lång. Anna ägnar tid åt att arbeta med texters form. Hon 

menar att om eleverna inte ens kan få ihop en kort novell på egen hand, då kan steget till 

något vetenskapligt vara alldeles för långt. Läsningen och skrivandet av noveller blir en 

del av arbetet mot det vetenskapliga skrivandet i kurserna, framförallt svenska 3. Under 

lektionerna är det inte bara formen som bearbetas utan också berättartekniska aspekter 

som till exempel karaktärsuppbyggnad och dramaturgi. Arbetet får gärna ta tid. Anna 

förklarar att hon hellre arbetar med en kort text ordentligt för att ge eleverna en bättre 

möjlighet att utvecklas. Hon påpekar också att en kontext kan göra eleverna mer moti-

verade och ge dem ett syfte med läsningen. Som exempel ger hon en beskrivning av ett 

ämnesövergripande moment med sociologin. Under kursen Svenska 2 läser eleverna 

mycket litteraturhistoria och klassiker. I detta moment lästes den realistiska romanen 

Pappa Goriot. Eleverna fick i samarbete med sociologikursen göra en sociologisk 
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undersökning av romanen, som senare mynnade ut i ett PM. Anna förklarar idén bakom 

momentet: 

De första realisterna, de var ju de första sociologerna i och med att de körde det här dokusåpaupp-

lägget och placerade spännande karaktärer och lät dem förhålla sig till varandra i en märklig situat-

ion […] och det pratar de ju om på sociologin.  

Anna menar att upplägget resulterade i att eleverna fick upp ögonen för ett syfte med att 

läsa de gamla böckerna. De upptäckte att där fanns mängder av intressant information, 

samt att litteraturen faktiskt haft en viktig funktion rent historiskt.  

4.3 Tolkningskompetens och den egna världsbilden 

När det kommer till tolkningsförmågan verkar eleverna ha lättare för att läsa på raderna 

snarare än mellan. Deras förmåga att göra inferenser är med andra ord inte särskilt trä-

nad. Marie berättar om ett litteraturmoment i kursen Svenska 1 där klassen skulle få 

besök av en författare, och innan det läsa en av författarens ungdomsromaner. Momen-

tet inleddes med att Marie berättade lite om författaren och vad denna skrivit, följt av att 

de tillsammans läste delar av författarens blogg. Första kapitlet av ungdomsromanen 

högläste Marie för sina elever. Efter den introduktionen pratade hon med eleverna om 

personbeskrivningar, vilka karaktärer som var med i boken, och vad eleverna trodde 

skulle hända i romanen. Boken skulle läsas under tre veckor, där det ingick tre lässtopp. 

Vid varje stopp fick eleverna diskutera frågor kring det lästa i grupper om fyra. Frå-

gorna var dels rena innehållsfrågor de kunde läsa sig till, dels frågor som handlade om 

att tänka kring vad som skulle kunna hända senare i boken. Utöver dessa frågor hade 

Marie valt ut citat ur boken som till exempel kunde handla om en person eller en miljö. 

Dessa citat fick eleverna diskutera och resonera mer fritt kring. Marie menar att diskuss-

ionerna kring citaten verkade svårare för eleverna. Det som fungerade bättre för dem var 

att svara på innehållsfrågorna, det vill säga att läsa på raden, och att förutspå vad som 

skulle hända härnäst. Att tänka vidare var ändå inte särskilt svårt med den boken, enligt 

Marie, då den var relativt förutsägbar. Liknande var det för hennes klass i Svenska 2, 

som läste modernistisk litteratur. Läsandet skedde i grupper där varje grupp läste olika 

romaner. En av grupperna läste Kafkas Förvandlingen och tyckte inte nödvändigtvis att 

den var svårläst rent tekniskt, men de upplevde att handlingen var konstig. De läste 

också på raden och hade svårt att förstå huvudkaraktären som vaknat och blivit en in-

sekt. Marie försökte få dem att tänka längre kring handlingen; varför låg karaktären bara 

kvar i sängen, vad kunde det betyda? För eleverna var det fortsatt konstigt och de hade 

svårt att tänka längre än det som stod ordagrant på sidan. 

Ett annat problem som Anna upptäckt vid tolkningsarbetet är att elevernas egna filtre-

rade världsbilder står i vägen för deras tolkningar. Enligt Anna är eleverna inte vana att 

kliva utanför sin egen sfär och tycker inte heller om att läsa något som står i kontrast 

mot den. Eleverna vill helst stanna i sin egen världsbild, något som resulterar i att de vid 

skönlitterär läsning bara ser sina egna åsikter reflekterade i texten. Däremot brukar de 
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kunna uppskatta upptäckten att det som står i texten inte är vad de har tänkt. Det är 

någonting Anna jobbar mycket med i kursen Svenska 1. Hon förklarar med ett exempel 

av ett litteraturmoment där de i klassen läste Påven Johanna, egentligen i syfte att ar-

beta med symboler. I romanen finns en scen där mamman i berättelsen ska avgöra vilket 

av hennes barn som ska få gå i skolan – dottern eller sonen. Det är dottern som har gjort 

bra ifrån sig och bör få chansen, men pappan vill att det ska vara sonen. När det kom-

mer till själva beslutet säger mamman att det är sonen som varit duktig, att det är han 

som ska få gå i skolan. ”Då vill alla elever att egentligen så tyckte hon [mamman] att 

dottern skulle få gå i skolan […] fast egentligen så ville hon bara ha ungen hemma för 

sin egen skull – jättetydligt”, förklarar Anna. Eftersom en förälder inte ska bete sig så, 

eftersom det strider mot elevernas världsbild, hade de svårt att ta till sig någon annan 

tolkning än att mamman ville sin dotters bästa. För att uppmärksamma eleverna på detta 

fick de bevisa sina ståndpunkter med hjälp av citat från boken. Det gick inte. Eleverna 

blev tvungna att tänka om, utanför sin egen världsbild. De upptäckte att det de tänkte 

inte fanns i texten och skapade därmed en medvetenhet om sitt eget filter.  

När Sara planerar litteraturarbetet och skapar frågor utgår hon från kunskapskraven, 

men menar att eleverna helst diskuterar innehållet. Hon berättar att hon tycker om att 

använda EPA-metoden (enskilt, par, alla). I klassrummet kan det se ut så att alla läser ett 

visst antal sidor och sedan får en fråga. Eleverna får först tänka enskilt kring frågan och 

skriva ner någonting, för att sedan diskutera det med sin bordsgranne. Sist av allt disku-

terar de i helklass. Då börjar Sara ofta med att berätta sin egen tolkning av det lästa, 

samt visa i texten vad hon bygger sin tolkning på. Detta gör hon för att eventuellt ge lite 

idéer till eleverna om hur man kan tänka. Ibland håller eleverna med om hennes tolk-

ning, men oftast är det någon som säger att de har tolkat annorlunda. Oavsett tycker 

Sara att det är ett bra sätt att ge eleverna verktyg och idéer. Kanske är det någon som 

upptäcker ett nytt sätt att tänka och använder sig av det vid nästa lästillfälle. Sara jämför 

med undervisning förr som mer gick ut på att lärare presenterade färdiga analyser. Detta 

har på senare år slagit över i det motsatta, menar Sara. Ett mellanting tycker hon är en 

bra idé och förklarar att det ibland kan vara bra för eleverna att få imitera lite. Ingrid är 

mer fundersam över huruvida lärare borde ge sin egen tolkning till eleverna – det finns 

en risk att de blir färgade, menar hon. Enligt henne är det viktigt att i ett litteraturarbete 

ställa frågor som möjliggör för eleverna att utveckla sina svar. Klassrumsmiljön spelar 

också en stor roll. Det måste vara tillåtet att tycka olika och att ha upplevt en bok olika. 

Ingrid menar att eleverna behöver förstå att det inte måste finnas ett rätt och fel. 

4.4 Litteraturmomentets beståndsdelar 

Utöver det som hittills framkommit kring lärarnas arbetssätt finns det vissa saker som 

återkommer i lärarnas litteraturundervisning – diskussion till exempel. Marie menar att 

det är viktigt att prata om det lästa. Det är ofta då en bok blir bra och hon använder sig 

därför ofta av diskussioner i små grupper. Sara ser ofta till att samla alla elever runt 

samma verk under den första läsningen hon gör med en klass, för att kunna diskutera 
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och utbyta idéer. Det är någonting Marie gör kontinuerligt. Vid läsningen av en roman 

uttrycker både Sara och Marie explicit att de bestämmer hur långt eleverna ska läsa 

varje vecka. De har lässtopp där de ofta diskuterar det lästa med eleverna. Både Sara 

och Marie förklarar att de försöker blanda frågor som uppmuntrar upplevelsen och be-

handlar innehållet med frågor som är av mer analyserande karaktär. Anna använder 

gärna seminarier där eleverna antingen får diskutera innehållsfrågor eller får uppdrag att 

hitta saker i texten. Hon har arbetat mycket med någonting hon kallar citatjakt. Det kan 

innebära att de ska hitta citat i texten som handlar om till exempel miljö eller tema. De 

får då också motivera varför de har valt sitt citat. Ofta är det bra att börja i känslan, för-

klarar Anna, eftersom det ofta är den som styr eleverna. Det kan dessutom göra läsning-

en mer personlig och öka engagemanget. Först efter att hon har gått genom deras käns-

lor börjar hon prata om mer berättartekniska saker, som vad författaren vill förmedla, 

eller hur författaren använder narratören. ”De tror ju också ofta att narratören och förfat-

taren är samma”, berättar Anna.  

Något som dyker upp i flera momentbeskrivningar är att läsningen pågår under skoltid. 

Flera av lärarna högläser gärna i inledningen av ett litteraturmoment. Dessutom får ele-

verna ofta tid att läsa i klassrummet. Både Ingrid och Sara använder sig av lästimmar 

där eleverna får sitta i klassrummet med sin bok. Anna förklarar att hennes elever har 

arbetsrum och ofta får läsa där, samt att de ofta efterfrågar tid att läsa i skolan. De anser 

inte att de hinner med läsningen bland sina andra studier. Även Marie låter eleverna få 

lektionstid till läsningen, även om hon påpekar att många elever gärna vill gå till biblio-

teket eller liknande istället för att sitta i klassrummet. Många elever tar ändå hem böck-

erna, förklarar hon, inte för att böckerna är bra utan för att de vill ”göra bort” läsningen. 

När det kommer till valet av vad som ska läsas menar Sara att det är viktigt att stämma 

av nivån i klassen – litteraturen får varken vara för lätt- eller svårläst. Eleverna verkar 

bli mer motiverade av att själva få välja vad de ska läsa, enligt Anna. Även om det är 

eleverna som väljer bok vill hon att det ska vara något hon själv har läst tidigare. Att ha 

en egen relation till boken är oftast bra och gör att hon kan skapa entusiasm kring 

boken; ”man kan ge dem hintar om vad som kommer hända och peppa dem lite, och be 

dem fundera över något särskilt som man själv tyckte var bra eller dåligt”, förklarar 

Anna. Eftersom hon själv inte är så förtjust i den science fiction som eleverna gärna 

läser, kan eleverna få förklara för henne vad det är som gör böckerna så bra. Det ger 

dem ett uppdrag, och kan ofta öka deras engagemang. En annan sak som kan motivera 

är användandet av hela texter, menar Anna. Det är någonting de har diskuterat i hennes 

lärarkollegium. De har upptäckt att om eleverna inte får läsa en hel berättelse, då är de 

inte intresserade. Anna själv är inte så förtjust i att använda utdrag över huvud taget, då 

hon anser att det inte är användbart för att få syn på dramaturgikurvan. Både Ingrid och 

Sara menar att de använder både hela texter och utdrag, men föredrar längre sjok av 

text. Ingrid förklarar att om texten är för kort får eleverna ingen känsla för den. Till ex-

empel använder hon utdrag ur en äldre lärobok när hon ska läsa Robinson Crusoe med 
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sina elever. I den nyare läroboken är utdraget så pass kort att det inte ger en känsla för 

texten, menar hon. Däremot tycker hon inte att eleverna behöver läsa hela boken ef-

tersom den är så pass lång. Marie föredrar att använda helheter, precis som Anna. Båda 

menar också att noveller kan vara bra om man inte vill läsa en hel bok. Anna förklarar 

att den koncentrerade handlingen gör att det finns en hel berättelse, men mindre text att 

förhålla sig till. När hon undervisar lässvaga klasser använder hon oftast fler noveller än 

böcker. I kontrast till det berättar Ingrid att noveller också kan vara svåra för lässvaga 

elever. Eftersom berättelsen är så koncentrerad kan det bli mycket information som ele-

verna måste tolka in i texten. 

4.5 Läslusten viktigast av allt 

Alla de intervjuade lärarna berättar om den del av arbetet som handlar om intresseväck-

ning. Allting börjar med elevernas intresse – utan det är det svårt att göra någonting alls. 

Ingrid förklarar att hon inte längre kan börja ett litteraturmoment som hon gjorde förr. 

Det går inte att lägga fram en bok och säga att de ska jobba med den. Istället pratar hon 

med eleverna om vilken sorts bok det är, vad syftet är, hur den kan läsas och så vidare. 

Engagemanget från läraren är en viktig del, påpekar hon. Det är någonting som även 

Sara nämner. Om läraren brinner för läsning och är genuint intresserad av vad eleverna 

tycker, då känner eleverna av det. 

Här menar Sara att hon gärna samlar eleverna kring samma bok första gången, men att 

det är viktigt att hitta någonting eleverna tycker om. Valet att läsa samma bok handlar 

till viss del om att tvinga eleverna till att börja läsa, menar Sara. Genom den första 

boken lägger hon mycket tid och energi på att hjälpa eleverna genom boken. Hon försö-

ker hela tiden att väcka deras intresse. Hon använder sig också av någonting hon kallar 

sommarläsning. Det går ut på att eleverna får presenterat för sig som en förmån att de 

ska få gå till biblioteket och låna böcker – över hela sommaren. Sara följer själv med till 

biblioteket och lånar böcker som en förebild. Syftet med sommarläsningen är inte att 

fokusera på analys eller liknande, utan elevernas läslust. Efter sommaren pratar de om 

läsningen och vad den har gett dem. Det är mer eller mindre ren nöjesläsning och enligt 

Sara har den kravlösa läsningen haft en positiv effekt på hennes elevers läslust. 

Marie, som helst alltid samlar sina elever kring samma verk, försöker att väcka deras 

intresse genom att bland annat högläsa. Hon försöker att själv vara en förebild och prata 

om böckerna och vad det är som gör dem så bra. Att låta eleverna välja själva kan vara 

en ingång till att öka intresset. Anna menar att oavsett vad man själv gillar att läsa, så 

kan det vara bra att låta elevernas vilja komma först i det fallet. Hennes elever har ingen 

riktig nyfikenhet på läsningen, förutom när de själva har valt bok. 

Både Sara och Anna förklarar att det är viktigt att fånga elevernas intresse redan i bör-

jan. Anna berättar att hon ibland känner sig som en skådespelare eller en artist som ska 

koncentrera sig inför ett litteraturmoment; hon ska gå in och ställa konstiga frågor och 
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väcka elevernas intresse. Ett exempel hon ger är ett arbete hon gjorde om Hemingway. 

Innan hon kom till den text som faktiskt skulle läsas byggde hon upp med kuriosa kring 

själva författaren. Hon berättade för dem att Hemingway hade hamnat i en situation där 

han argumenterade om vem som kunde skriva den kortaste berättelsen. Han hävdade att 

han kunde skriva en berättelse på bara sex ord. Anna förklarar att det upprörde eleverna 

lite. Hur kan man skriva en berättelse på bara sex ord? De krävde att få veta vilka orden 

var. Anna skrev på tavlan: For sale. Baby shoes. Never worn. Anna fortsatte därefter 

med att fråga eleverna om det var en berättelse – de höll med. Det var en berättelse. 

Efter det blev klassrummet tyst en stund. De sex dramatiska orden och Annas upplägg 

hade gjort eleverna fascinerade av författaren. De undrade vem han var och hur han 

kunde skriva så. Eleverna blev nyfikna, och mer redo att möta den andra texten av 

Hemingway, den som de ursprungligen skulle läsa. Samtliga lärare som intervjuats i 

studien är överens om att de måste väcka elevernas intresse innan det ens går att göra 

någonting med en skönlitterär text. Hur dessa lärares arbetssätt rimmar mot forskning 

och styrdokument diskuteras under nästa avsnitt. 

5 Avslutande diskussion 

I detta avsnitt diskuteras inledningsvis lässtrategiernas funktion för att öka läsförståelse, 

följt av resonemang kring dialog, tolkningskompetens och inlevelse. Avslutningsvis 

relateras dessa ämnen till styrdokumenten och de motsättningar som finns däri gällande 

undervisningen av skönlitteratur. 

5.1 Lässtrategier  

När det kommer till forskning om läsförståelse är det svårt att inte stöta på mer eller 

mindre instrumentella lässtrategier. I intervjuerna med yrkesverksamma svensklärare 

förväntade jag mig därför att de skulle beröras, även om metoder kanske inte skulle 

nämnas explicit. Så blev inte fallet. Det går att se vissa drag av lässtrategier, som till 

exempel förutspå som är en del av DSU, RT och TSI. Viss modellering verkar användas 

i litteraturundervisningen, men som lärare kanske det får anses tillhöra yrket. Intressant 

är emellertid Ingrids och Saras tankar om att modellera i tolkningsarbetet. Sara ger sina 

elever sin egen tolkning och menar att de kan behöva imitera innan de kommer igång 

med sitt eget tänkande. Ingrid menar att det riskerar färga elevernas tankar, vilket be-

kräftas av Rosenblatt (1994). Även om Rosenblatt menar att ingen kan eller bör läsa och 

tolka åt någon annan i en mer allmän mening, så kan det också appliceras på klassrums-

situationen. Kan det bli ett problem om lärare använder sig av modellering på det sättet? 

Kanske. Det är möjligt att det minskar elevernas möjligheter att göra egna tolkningar, 

och därmed drar fokus från deras egen läsupplevelse till lärarens upplevelse. Det saknas 

dessutom tydlig bevisning för lässtrategiernas förbättring av elevers läsförståelse. Stra-

tegierna verkar inte heller gynna alla elever. Om man ser till DSU hjälpte det lässvagare 

elever, medan de som redan var relativt vana läsare inte gynnades nämnvärt av under-
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visningen. Grundidén bakom många av strategierna är att de används av vana läsare i en 

automatisk process. Jag finner det svårt att se hur någonting som vana läsare gör auto-

matiskt och flexibelt ska hjälpa andra genom att användas explicit. Om strategierna ska 

fungera som de gör för vana läsare bör det rimligtvis förutsätta att strategierna måste 

internaliseras innan de ger effekt. Hur det ska gå till genom att läsa utifrån en strategi 

som till exempel att förutspå bevisas inte i forskningen. 

Frågan är också hur motiverande användandet av lässtrategier blir för eleverna. Baserat 

på det lärarna säger om att intresset nästan är det viktigaste förefaller det som att lässtra-

tegierna blir alltför instrumentella och inte särskilt stimulerande för eleverna. Det saknas 

också forskning kring användandet av dem i klassrum – inte minst på gymnasienivå. 

Detta gör det svårt att avgöra huruvida dessa metoder är användbara eller inte. Lässtra-

tegierna borde rimligen också leda till en läsning som rör sig bort från den subjektiva 

läsning som enligt Nilsson (2015) bör uppmuntras. Vikten av intresse och inlevelse blir 

sekundär vid användning av lässtrategier och enligt bland annat Vischer Bruns (2011) 

blir läsningen då mer eller mindre meningslös. 

5.2 Dialog i olika former 

Att dialog i någon form är bra för läsförståelsen verkar både forskare och lärare vara 

överens om. Olin-Scheller och Tengberg (2016) menar att det är i samtalen som elever-

nas olika uppfattningar synliggörs och bildar en gemensam förståelse och Vischer Bruns 

(2011) påpekar att samtal i någon form är bra. Det handlar i båda fallen framförallt om 

en respons på det lästa och den behöver inte nödvändigtvis vara muntlig. Till exempel 

rekommenderar Vischer Bruns (2011) användandet av läsloggar för reflektion och Olin-

Scheller och Tengberg använder skriven respons i sin metod DSU. Gemensamt är att de 

framhåller vikten av vilken typ av frågor som ställs. Frågorna bör handla om själva upp-

levelsen samt vara både öppna och utmanande. Detta ger eleverna en större chans att 

visa en hög nivå av förståelse.  

Lärarintervjuerna ger exempel på dialog i klassrummen. Seminarier, lässtopp med frå-

gor och så vidare verkar vara en mycket närvarande del av litteraturundervisningen. 

Rena innehållsfrågor används då och då, vilket enligt flera av forskarna inte är optimalt. 

Däremot blir användandet av innehållsfrågor mycket förståeligt då det med sådana frå-

gor är enkelt att kontrollera om eleverna har läst eller inte. Tid och styrdokument är 

båda faktorer som är mer abstrakta inom forskningen än i lärarnas vardag. Det kan dock 

gå att ta reda på vilka som har läst och hur det står till med förståelsen utan de rena in-

nehållsfrågorna. Här skulle det kunna vara användbart att ”skugga intrigen”. Genom att 

återberätta kan elevernas förståelse följas och utvecklas – och eleverna kan få skapa en 

förståelse tillsammans. Enligt Wilhelms (1997) elever är det ett konstant svarande på 

frågor som tar död på läslusten. Det kan också bero på vilken sorts frågor som ställs. 

Saras elever vill till exempel helst diskutera innehållet i en bok – själva berättelsen. Ef-

tersom Sara måste förhålla sig till kunskapskraven handlar frågorna främst om det kun-
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skapskraven frågar efter, och kunskapskraven framhåller inte läsupplevelsen som vik-

tigast. Mer tid tillägnad själva berättelsen skulle kunna öka elevernas engagemang i 

läsningen och lärandet. Istället blir det möjligtvis så att den analys som kunskapskraven 

vill komma åt ger upphov till frågor som inte stimulerar eleverna. Samtidigt är kun-

skapskraven någonting som alla lärare måste förhålla sig till, oavsett om det stimulerar 

eleverna eller inte. 

När det gäller den mer bildliga formen av dialog, det vill säga den mellan läsaren och 

texten, har lärarna och forskningen snarlika svar. Det finns självklart skillnader och spe-

ciellt lärarnas syn på användandet av noveller blir intressant. Precis som en stor del av 

forskningen inom litteraturdidaktik bygger på Bakthins (1986) teorier om dialog och 

helheter så berättar lärarna att de föredrar att använda hela berättelser. Enligt Anna är 

eleverna dessutom mer motiverade om de får läsa en hel berättelse. Sara och Ingrid för-

klarar att de också använder utdrag, men Ingrid berättar att hon helst vill att de ska vara 

relativt långa. Det ger eleverna en bättre möjlighet att få en känsla för texten. Däremot 

anser hon att noveller inte fungerar särskilt bra, med motiveringen att det är för mycket 

information mellan raderna. Novellerna kräver oftast mer tolkning än eleverna klarar av. 

I kontrast till hennes tankar om noveller står Anna och Marie. Båda använder gärna no-

veller och menar att eleverna får tillgång till en hel berättelse men i kortare format. 

Tidsmässigt framstår novellerna som mycket användbara – det går inte att läsa hur 

många böcker som helst under ett läsår. Dock menar Petterson (2015) att det inte är op-

timalt med svaga läsare att använda texter som kräver att eleverna måste göra alltför 

många inferenser. Om eleverna har svårt för inferenser fastnar de istället i att försöka 

förstå den fiktiva världen snarare än att se berättelsens mening och tolka dess symboler 

och så vidare. Till viss del handlar detta också om att anpassa undervisningen till ele-

vernas proximala utvecklingszon. Maries elever som läste Kafkas Förvandlingen tyckte 

till exempel att den var lättläst rent tekniskt, men de hade svårt att hantera innehållet. 

Det kan vara ett exempel på både hur viktigt och hur svårt det är att hitta böcker och 

noveller som är lagom utmanande. Lagom mycket utmaning måste finnas för att elever-

na ska utvecklas.  

5.3 Tolkning, inlevelse och kunskapskrav 

En övervägande del av tolkningsarbetet i klassrummet sker genom antingen skriftlig 

eller muntlig dialog. Både Sara och Marie blandar frågor som uppmuntrar läsupplevel-

sen med frågor om innehåll samt frågor av mer analyserande karaktär. I tolkningsarbetet 

framkommer att eleverna har svårare att läsa mellan raderna än på raderna. Enligt Marie 

blir det ofta svårare när eleverna ska tolka fritt kring till exempel citat. Anna börjar ofta 

tolkningsarbetet i elevernas känslor. De får välja citat som till exempel rör ett tema eller 

miljön i berättelsen. Eleverna får motivera sina val och börja hos sig själva istället för 

att svara på frågor eller analysera berättarteknik redan från början. Detta stämmer väl 

överens med Vischer Bruns (2011) tankar om att inlevelsen och upplevelsen bör komma 

först. Om eleverna ska kunna tillägna sig nya perspektiv måste de först förlora sig själva 
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i berättelsen (Vischer Bruns, 2011). En läsning som istället fokuserar på analys skulle 

enligt Booth (1988) förhindra förlorandet av sig själv i berättelsen.  

Styrdokumenten kräver en viss analysnivå, men lyfter även fram vikten av flera per-

spektiv. Dock är perspektiven någonting som främst dyker upp i svenskämnets syfte 

samt i kraven för de högre betygen. Ett sätt att lösa det praktiska arbetet på kan vara att 

lägga mer tid på elevernas egna känslor och läsupplevelser. Wilhelms (1997) elever 

hade till exempel svårt med visualiseringen av den fiktiva världen, vilket rimligtvis kan 

anses vara en del av den egna upplevelsen som bygger på bland annat fantasi och för-

kunskaper. Även den aspekten bör gynnas med ett fokus i litteraturundervisningen där 

analys inte nödvändigtvis kommer i första hand. För att eleverna ska kunna diskutera 

och analysera någonting måste de först bilda en grundförståelse av det lästa. Att börja 

hos eleverna rimmar väl med att utgå från elevernas proximala utvecklingszon och att 

uppmuntra en subjektiv läsning (Nilsson, 2015). Nilssons respondenter läste framförallt 

subjektivt och personligt. För att underlätta läsningen kan alltså en uppmuntran av det 

subjektiva vara en god idé. 

Exempelvis kan en situation där analys föregår inlevelse leda till det Torell (2002) kal-

lar för performansblockering, det vill säga att läsaren fokuserar så pass mycket på att 

tolka enligt skolans inlärda konventioner att självständigheten i läsningen tappas. Det 

torde också påverka läslusten, baserat på Wilhelms (1997) elever och det lärarna berät-

tat om elevernas läsvanor. När de själva får välja tenderar läslusten att öka och att göra 

egna val är en självständig handling. Utan självständig valmöjlighet kan läsningen upp-

levas påtvingad och tråkig. En alltför analyserande läsning skulle alltså kunna leda till 

performansblockering, med en avsaknad av det subjektiva som hade kunnat göra läs-

ning roligare och enklare. Risken finns dock att det subjektiva tar över och istället leder 

till en literary transfer-blockering. Ett exempel med Annas elever kan visa på någonting 

som liknar just en sådan blockering. Hennes elever läste Påven Johanna och hade vid 

ett tillfälle svårt att ta till sig det som inte stämde överens med deras egen filtrerade 

världsbild. Istället för performansblockeringen där konventioner tar överhanden i läs-

ningen innebär literary transfer-blockeringen att eleverna fokuserar för mycket på sina 

egna erfarenheter. Därmed glömmer de bort textens faktiska mening och egenskaper. 

Annas elever hade svårt att se mammans motiv för att hålla sin dotter hemma, eftersom 

den inte var moraliskt rätt i deras ögon. För dem blev det ett bekräftande av deras egen 

tolkning, snarare än ett sökande efter vad som faktiskt stod i texten. Dessa exempel till-

sammans med Torells (2002) modell över litterär kompetens visar vilken balansgång det 

är att läsa och förstå litteratur. 

Intressant med Nilssons (2015) undersökning är att hennes respondenter framförallt 

använder en estetisk lässtrategi, det vill säga en strategi som innefattar förståelse och 

reflektion, men också egna åsikter och värderingar. Eftersom den estetiska lässtrategin 

också innefattar personliga aspekter skulle det kunna vara en god idé att se till att det 

personliga inte tar överhanden och leder till en literary transfer-blockering. En sådan 
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strategi borde då vara användbar för att nå de kunskapskrav som framförallt kräver re-

flektion. Dock är det viktigt att komma ihåg att Nilssons (2015) respondenter var äldre 

än gymnasieelever. Det är möjligt att de har haft mer tid att utveckla denna strategi 

Enligt kunskapskraven ska eleverna bland annat kunna återge innehåll i skönlitterära 

verk, redogöra för samband mellan verk, återge iakttagelser, formulera egna tankar som 

utgår ifrån det lästa, diskutera hur verk förmedlar idéer och känslor och så vidare 

(Skolverket, 2011). De flesta kraven gör anspråk på en viss objektivitet hos eleverna. 

Detta innebär att en subjektiv och estetisk läsning inte nödvändigtvis stämmer helt 

överens med kunskapskraven. Den estetiska läsningen skulle kunna leda till att den del 

av kraven för betyget E nås, då den estetiska läsningen ändå innefattar reflektion. Det är 

här, i mötet med kunskapskraven, som den inlevelseläsning som tidigare nämnts möter 

motstånd. Vischer Bruns (2011) menar att inlevelsen leder till en bredare förståelse och 

en bättre analys, vilket alltså borde göra att eleverna även når kunskapskraven så små-

ningom. Det blir däremot svårt att förstå hur inlevelseläsningen och läsupplevelsen ska 

gå till i klassrum där tid ofta är en bristvara. Kanske borde sådant som sommarläsningen 

Sara gör med sina elever ges större utrymme? Den sker nu framförallt utanför skoltid, 

under sommaren, men den borde kanske få plats under skoltid. Om intresse och inle-

velse är en förutsättning för analys, borde det väga tyngre i undervisningen än det gör 

idag. I kunskapskraven på E-nivå nämns inte läslusten eller den individuella läsupple-

velsen explicit över huvud taget. Även om läsupplevelsen kanske inte kan nämnas i 

kunskapskraven skulle den kunna uppmuntras genom skrivningar i centralt innehåll, 

framförallt om den är viktig för elevernas läsförståelse. 

5.4 Motsättningar inom styrdokumenten 

Om läslusten är en förutsättning för litteraturundervisning och problemet är inlevelsen – 

är det då läroplanen det är fel på? Om inte fel - vilket måste medges vara en svepande 

generalisering - är förhållandet mellan forskningen och läroplanen problematiskt? Flera 

av kunskapskraven kräver en läsning som är mer analyserande. Att reflektera över form 

och innehåll, berättarteknik, göra kopplingar mellan skönlitteraturen och samhället in-

nebär troligtvis en sorts läsning med syfte. Enligt Vischer Bruns (2011) kan den styrda 

läsningen förstöra för läsning med inlevelse, samtidigt som inlevelsen är en förutsätt-

ning för att ens kunna analysera. I Wilhelms (1997) studie har de flesta eleverna dessu-

tom uttryckt en aversion mot detta sätt att läsa. Enligt deras erfarenhet har litteraturläs-

ning inneburit läsning för att svara på frågor, något som till viss del stämmer in på Pal-

inscar och Browns (1984) metod. Wilhelms elever, oavsett deras inställning till läsning, 

uttrycker alla att läsning i syfte att svara på frågor inte är förenligt med njutbar läsning. 

De elever som annars njuter av läsning förklarar att de tycker om att läsa utanför skolan, 

där läsningen bara är för nöjes skull (Wilhelm, 1997). En av Wilhelms elever som tidi-

gare varit negativt inställd till läsning hade efter arbetet med visualiseringsprocessen 

läst en hel bok självmant. Eleven hade berättat för sin lärare att han hade tyckt om 

boken, men att han inte ville prata om den. Detta tyder på att han inte ville förstöra den 
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goda läsupplevelsen han haft genom att föra in den i skolvärlden och dess sätt att han-

tera skönlitteratur. 

Olin-Scheller och Tengbergs (2016) metod DSU stöder också idén om att läsupplevel-

sen måste komma först. Även om de tar till lässtrategier är de flesta centrerade kring 

inlevelserik läsning. De strategier som modelleras först (summera, förutspå, värdera) 

går rimligen inte in under paraplyet som är läsning med inlevelse om de jämförs med 

annan forskning som nämnts här. Dock rimmar strategierna som innefattar förmågan att 

visualisera, göra inferenser och så vidare väl med teorin om att läsupplevelsen kommer 

först. 

En subjektiv och estetisk läsning kan säkerligen hjälpa många elever att i alla fall nå 

några av de lägre kunskapskraven. Visserligen kan det bli svårt i svenska 2, där en stor 

del av den skönlitterära undervisningen rör kopplingen mellan litteraturen och sam-

hället, genom olika tider, men några krav bör ändå kunna mötas. Det finns dock en dis-

krepans mellan kunskapskraven och svenskämnets syfte. Enligt syftet ska undervisning-

en fungera ”som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, 

livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt 

och öppna för nya perspektiv” (Skolverket, 2011). Det syftet kräver ett tillägnande av 

flera perspektiv och ett tänkande som når utanför den egna sfären. Men syftet speglas 

inte lika tydligt i kunskapskraven som framförallt berör olika berättartekniska aspekter 

snarare än ”det allmänmänskliga i tid och rum” (Skolverket, 2011). Om detta kopplas 

tillbaka till inlevelseläsningen och vikten av att förlora sig själv för möjligheten att 

tillägna nya perspektiv blir problemet tydligt. Kunskapskravens fokus kan anses handla 

om analys, medan ämnets syfte kan anses handla om inlevelseläsning. Alltså kan lärare 

stöta på problem redan innan de når själva undervisningen i klassrummet. Det blir svårt 

att undervisa skönlitteratur om syftet inte speglas i de förmågor eleverna ska besitta för 

att nå ett godkänt betyg. Visst syns syftet delvis i kunskapskraven, men det är oftast inte 

förrän i de högre betygen. Ett syfte för ett helt ämne bör synas redan på grundläggande 

nivå för att ge alla elever en chans att nå dit. 

5.5 Framtiden och avsaknaden av forskning 

Det är svårt att inte finna det oroande när alla de intervjuade lärarna nämner att de ser en 

skillnad mellan olika gymnasieprogram. Det finns alltid en risk med att generalisera, 

men om de studieförberedande programmen har en bättre läsförståelse än de yrkesförbe-

redande, vad kan det innebära för samhället? Om inte alla elever når svenskämnets syfte 

med läsning, att ta till sig flera perspektiv och att se det allmänmänskliga i tid och rum, 

vad resulterar det i för framtid? Skolan har ett demokratiskt uppdrag och för att elever 

senare ska kunna delta i en demokrati kan de förmågor som nämns i svenskämnets syfte 

vara nyttiga att ha. Som läraren Anna säger: 



34 
 

Jag tänker mig att vi är på väg mot ett samhälle som har enorma läsklyftor, för det är ju mina duk-

tiga elever som har valt ett studieförberedande program, som blir de här läsarna […] det kanske är 

hälften av dem som blir läsare och andra hälften blir inte läsare, och många av dem som har valt 

ett praktiskt program, de blir aldrig läsare. Då har vi ett samhälle av en liten klick som läser jätte-

mycket och som har stor kunskap om omvärlden och tränar sitt filter och byter perspektiv. Den 

stora massan gör inte det, utan sitter i sin åsiktsbubbla. 

Att ta klivet utanför sin egen världsbild får nog anses vara viktigt i ett demokratiskt 

samhälle, och den bild som målas upp är inte en ljus framtid. Men lärarna har också 

berättat om elever som går från att vara självutnämnda icke-läsare till att tycka om läs-

ning. Det går att vända en negativ trend till någonting positivt, men det krävs mer forsk-

ning på området. Tyvärr saknar forskningen allt som oftast gymnasieperspektivet. 

Forskningen jag har använt i denna studie tenderar att allt som oftast handla om yngre 

åldrar, och i något enstaka fall äldre. För att öka läsförståelsen på gymnasienivå krävs 

mer forskning på området, och tydligare bevisning av vad som fungerar. De flesta av 

lässtrategierna som nämns i litteraturstudien saknar tydlig evidens. De flesta har inte 

testats omfattande i klassrumsmiljö. Huruvida Vischer Bruns (2011) har ökat läsförstå-

elsen hos sina studenter är även det svårt att veta. Olin-Scheller och Tengberg (2016) 

valde av den anledning att det saknas evidens att genomföra flera klassrumsundersök-

ningar av DSU. Däremot tycks en majoritet av forskarna ha förenats kring en punkt: 

läsupplevelsen är en förutsättning för allt annat litteraturarbete. 

5.6  Avslutande ord 

Det aktuella materialet är alltför litet för att dra några slutsatser. Det är tydligt att läsför-

ståelse är någonting komplext och att det inte finns en enkel lösning för att öka läsför-

ståelse. Ändå måste någonting göras. Forskningen ger en del förslag på metoder och 

teorier, men det krävs mer forskning kring läsförståelse på gymnasienivå.  

I intervjuerna med svensklärare på gymnasiet kan utrönas vissa gemensamma drag för 

undervisningen, som dialog, motivation och intresseväckning. Tydligt är att elevernas 

intresse är viktigt för deras fortsatta utveckling av läsförståelse. Även om den klyfta 

som kan skönjas i läsförståelse är oroande verkar inte hoppet för att minska den vara 

ute, men lärarnas erfarenheter behöver tas i beaktning. Intresseväckandet och inlevelsen 

som de alla nämner finns inte att hitta i styrdokumenten. Om läslust är en förutsättning 

för ökad läsförståelse borde den i framtiden ges mer tyngd i de styrdokument som alla 

lärare är skyldiga att förhålla sig till.  
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Bilaga 1: frågehandledning 

Tematiska hållpunkter  
 Läsförståelse – har den blivit sämre?  

 Hur arbetar läraren med skönlitteratur i klassrummet   

 Hela verk? Fokus på analys?  

 Elevernas bemötande/ upplevelser av skönlitteratur  

 

Intervjufrågor   

 Hur länge har du arbetat som lärare? Ålder? Vilket program undervisar du nu?  

 Det har varit mycket fokus på att öka läsförståelsen de senaste åren. Hur upple-

ver du att situationen ser ut i de klasser du undervisar?  

 Hur arbetar du med skönlitteratur i klassrummet? Ge gärna ett konkret exempel, 

t.ex. ett moment med skönlitterär läsning.  

 Läser ni oftast hela böcker/ noveller eller utdrag?  

 Hur anpassar du om en elev har lässvårigheter?  

 Hur upplever du att eleverna bemöter skönlitteraturen?   

 Vad upplever du att eleverna tycker är mest utmanande?  

 

Extra frågor/ följdfrågor.  

1. 

 I samma stad?  

 Vilka program? Olika? Just nu?  

2.  

 Skillnad i förståelse; avkodning/ abstraktion?  

 Larmrapporterna. Håller du med om att läsförståelsen är ett problem?  



 

 Är det ett nytt problem?  

 Har du upplevt skillnad beroende på klasser/ program?   

3.  

 Hur kan ett moment se ut? Steg för steg.  

 Hur tänker du kring hela verk? Noveller/ romaner?  

 Hur anpassar du om en elev uppvisar lässvårigheter? Skillnad om de t.ex. har 

dyslexi?  

4.  

 Positivt/ negativt inställda till skönlitteratur?  

 Skillnad beroende på program/ klass?  

 Olika beroende på skönlitterärt/ dokumentärt? (T.ex. självbiografi/ fiktion)  

5.   

 Ligger utmaningen i att förstå?   

 Är de villiga att diskutera skönlitteratur?  

 Är de villiga att acceptera olika tolkningar? Vill de hitta ”rätt” svar?  

 

 

 


