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Abstract: This thesis is about choosing literary works (fiction) to read in upper secondary school and the 

factors influencing these choices. I have performed qualitative interviews in order to explore this from three 

different perspectives, namely the teachers, the students and the school librarians at two different schools. 

The reason behind why I chose to write this thesis is the decline in reading comprehension among Swedish 

students in recent years (PISA 2012). I wanted to further examine whether the books that the students have 

to read have any effect on their motivation to read. This study shows that when the students get to choose 

books themselves they maintain an intrinsic motivation and that when the teachers choose they are more 

prone to be driven by extrinsic motivation. However, the teachers participating in this study tend to use 

group sets of books which share the same theme for the students to choose from instead of letting them read 

their independent choices. I hope that the conclusions from this thesis can shed some light on how teachers 

should relate to the book choice and the importance of it.  
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1 Inledning 

Valet av de skönlitterärara verk som elever ska läsa i skolan, vare sig det är läraren eller 

eleven som väljer, är enligt mig viktigt. Att eleverna erbjuds en positiv läsupplevelse som 

kan öka deras lust till fortsatt läsning är enligt mig av allra största vikt. För att använda 

ett citat som ofta tillskrivs poeten och författaren Maya Angelou:” Any book that helps a 

child to form a habit of reading, to make reading one of his deep and continuing needs, is 

good for him” (McKenna, 1972, s. 26). Jag anser att man som lärare har ett ansvar att 

medvetet arbeta för att öka elevers lust att läsa och att man inte tar bokvalets betydelse i 

detta ändamål för lättvindigt. Man kan anta att en ökad läslust leder till ökade läsvanor, 

jag anser att det är en naturlig och logisk följd, lika logiskt är det att ökade läsvanor i sin 

tur leder till bättre läsförståelse. Att aktivt arbeta för att öka elevers läslust, läsvanor och 

läsförståelse är högst aktuellt eftersom undersökningar, som t.ex. PISA och 

Mediebarometern, visar att dessa färdigheter hos svenska barn och ungdomar drastiskt 

försämrats de senaste åren. Förmågan att tolka och förstå läst text är en grundläggande 

färdighet om man ska följa med i undervisningen eftersom läsförståelse är en 

nödvändighet i samtliga av skolans ämnen. Att kunna läsa mellan raderna 

(inferensläsning) är en teknik som visar på god läsförståelse och ett svenskt talesätt lyder 

att ”I en bra bok står det bästa mellan raderna”. Kan man inte läsa mellan raderna blir 

läsningen en helt annan och man går miste om en djupare och mer berikande 

läsupplevelse anser jag. Det vidgade textbegreppet, som innebär att lärare i princip kan 

välja vilken text som helst, inom vilka medier som helst, medför ytterligare större ansvar 

hos lärarna. Det finns inga tydliga riktlinjer kring vad eller hur eleverna ska läsa och det 

är upp till läraren att välja texter som berikar eleverna med en positiv och utvecklande 

läsupplevelse.     

 

Anledningen till varför jag valt att skriva en uppsats om bokval i gymnasieskolan grundar 

sig på de erfarenheter jag har från min egen skoltid samt min praktik under 

universitetsutbildningen. Jag har varit med när lärare rent slentrianmässigt valt böcker till 

synes helt utan eftertanke eller syfte, lärare som använt sig av samma gamla titlar i 20 års 

tid och lärare som lämnat bokvalet helt i elevernas egna händer. Jag har även varit med 

när lässvaga elever försökt att botanisera bland de tusentals titlar som skolbiblioteken har 

att erbjuda och i ren desperation valt bok på måfå, eftersom de inte vet vad de är ute efter. 

Lässvaga elever har oftast inte några genre- eller författarpreferenser och får ofta mycket 

begränsat med tid att utföra sina val. De behöver tid och förutsättningar att välja rätt för 

att minimera risken att erfara en negativ läsupplevelse (Chambers, 2011). Alla dessa 

erfarenheter inspirerade mig till att undersöka hur bokvalen i gymnasieskolan går till.    
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att förstå och illustrera en bild över hur valet av skönlitterära 

texter i den svenska gymnasieskolan kan gå tillväga. Detta görs med en kvalitativ 

forskningsansats där avsikten är att fånga och måla upp en bild över vilka faktorer som 

är väsentliga för detta val. Studiens syfte ämnas uppfyllas genom att problematisera 

ämnet från elevens, lärarens och skolbibliotekariens perspektiv. Mot denna bakgrund 

avser jag att besvara följande frågeställningar i denna studie:  

 

1. Vilka faktorer påverkar valet av skönlitterära texter ur elevens 

perspektiv? Styrs eleverna av yttre eller inre motivation när de väljer bok?  

 

2. Vilka faktorer påverkar valet av skönlitterära texter ur lärarens perspektiv 

när denne väljer grupp eller klassuppsättningar åt klassen? 

 

3. Vilka faktorer påverkar valet av skönlitterära texter ur skolbibliotekariens 

perspektiv när denne rekommenderar böcker till elev eller lärare?  

  

4. Hur går de skönlitterära textvalen i skolan till?  

 

I frågeställning 4 vill jag ta reda på hur bokvalen/textvalen vanligtvis går till d.v.s. väljer 

läraren, väljer eleven eller sker det i dialog mellan elev lärare och skolbibliotekarie? Vilka 

är, enligt lärare, elever och bibliotekarier, fördelarna och nackdelarna med 

respektive metod?   
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2  Metod och material 

I detta kapitel redogör jag för vilken metod jag använt mig av för att samla in materialet 

för samtliga forskningsfrågor. Här presenterar jag även det material som detta arbete 

behandlar.  

2.1 Metod 

För att uppfylla studiens syfte, genom att besvara frågeställningarna har jag genomfört  

kvalitativa forskningsintervjuer. Meningen med kvalitativa intervjuer är att fånga 

informanternas syn på det studien berör. De intervjuer jag har utfört har skett på två olika 

gymnasieskolor. Jag har intervjuat en lärare, en skolbibliotekarie och tre elever från 

vardera skola. Lärarna och skolbibliotekarierna intervjuades en och en och eleverna 

intervjuades tillsammans i grupp.  

 

Inför varje intervju bad jag samtliga deltagare att ta med sig tre olika skönlitterära böcker 

från skolbiblioteken. Lärarna skulle välja klass/gruppuppsättningar som de skulle kunna 

tänka sig använda eller har använt i sin undervisning. Skolbibliotekarierna skulle välja tre 

böcker som de skulle kunna rekommendera lärare eller elev att läsa (de fick själva 

föreställa sig ett scenario där deras rekommendation skulle kunna komma till användning 

d.v.s. typ av läsare eller till ett visst syfte). Eleverna skulle välja tre titlar som de skulle 

vilja läsa i skolan eller på fritiden. Anledningen till varför jag bad dem göra detta var för 

att jag ville att de skulle ha något konkret att utgå ifrån. Detta möjliggjorde att jag kunde 

ställa mer specifika frågor som t.ex. ”vad tilltalade dig med just det omslaget?” Eller 

”känner du till författaren sedan tidigare?” o.s.v. 

 

Intervjuerna spelades in och har därefter transkriberats. Vissa partier som inte använts i 

detta arbete sållades bort och transkriberades aldrig.  

 

2.1.1 Elevintervjuer 

Sex elever från två olika klasser och skolor har medverkat i denna studie. Eleverna 

intervjuades tillsammans i två grupper om tre (tre elever från samma klass och skola i 

varje grupp). De informerades om de forskningsetiska principer som detta arbete följer 

och samtliga informanter gav sitt samtycke att medverka och att intervjuerna spelades in.  

 

Som underlag hade jag förberett ett visst antal intervjufrågor (se bilaga) vilka jag använde 

som utgångspunkt vid intervjuerna. Ofta gjorde jag så att jag ställde en fråga och lämnade 

ordet fritt, eleverna svarade och beroende på deras svar ställde jag antingen en följdfråga 

eller hoppade över en fråga som jag redan fått svar på. Jag ville i intervjuerna identifiera 

vilka element som spelade in, och som deltagarna tyckte var viktiga vid valet av bok. 

Utöver det så ville jag även ta reda på om bokvalen styrdes av inre eller yttre motivation 
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samt hur bokvalen vanligtvis går till i undervisningen. Jag har i efterhand delat in de 

faktorer som eleverna tar upp och kategoriserat dem som antingen yttre eller inre 

motiverande. Att jag intervjuat eleverna i grupper om tre och inte var för sig var för att 

jag ville skapa en miljö där eleverna kunde känna sig trygga och bekväma att tala och 

öppna upp sig. Att intervjuas i grupp möjliggjorde att eleverna kunde föra en dialog med 

varandra och på så sätt kom fler idéer och åsikter fram under samtalets gång.  

 

Eleverna hade blivit informerade på förhand om att ta med sig tre skönlitterärara böcker 

var till intervjun men denna information hade eleverna missat. Men detta hade jag faktiskt 

tagit i beräkning och i båda fallen hade intervjurum bokats i skolbiblioteken. Således 

kunde jag innan intervjuerna startade låta eleverna välja ut de titlar som de skulle kunna 

tänka sig att läsa antingen i skolan eller på fritiden där och då. Elevintervjuerna ligger till 

grund för den här studiens analys för att besvara frågeställningarna 1 och 4. Båda 

elevintervjuerna tog ungefär lika lång tid och varade i ca: 45 minuter.  

 

2.1.2 Lärarintervjuer 

Jag har även intervjuat de två elevgruppernas lärare i ämnet svenska. Lärarna intervjuades 

en och en och intervjuerna gick till på ungefär samma sätt som elevintervjuerna. Jag 

ställde öppna frågor som jag förberett innan (se bilaga) och svaren jag fick täckte ofta upp 

andra frågor jag förberett. Blev svaren korta ställde jag följdfrågor för att locka fram svar. 

Jag ville i intervjuerna ta reda på vilka faktorer som påverkar valen när lärarna väljer de 

skönlitterära texter som eleverna ska arbeta med i undervisningen och hur dessa 

bok/textval vanligtvis går till. Lärarintervjuerna analyseras för att besvara frågeställning 

2 och 4. Även lärarna blev informerade om att ta med tre skönlitterära böcker och till 

skillnad från eleverna så hade båda lärarna tre titlar med sig. De tre titlar som lärarna 

skulle ta med skulle finnas antingen som grupp- eller helklassuppsättning i 

skolbiblioteken och som lärarna hypotetiskt skulle kunna använda sig av eller böcker som 

de tidigare har använt sig av i sin undervisning. Lärarintervjuerna varade i cirka 45 

minuter.  

 

2.1.3 Intervjuer med skolbibliotekarier  

Jag har intervjuat en bibliotekarie på varje skola och de frågor jag förberett innan 

intervjuerna fokuserade mycket på hur skolbibliotekarierna samarbetar tillsammans med 

lärare och hur de tillgängliggör och synliggör litteratur för eleverna. De frågeställningar 

som dessa två intervjuer ska besvara är frågeställning 3 och 4. Bibliotekarierna 

intervjuades var för sig och intervjuerna gick till på samma sätt som lärarintervjuerna 

gjorde. Även bibliotekarierna hade med sig tre skönlitterära titlar, tre titlar som de skulle 

kunna tänka sig tipsa elever om att läsa eller lärare att använda sig av i undervisningen. 

De fick själva iscensätta ett scenario där deras lästips skulle komma till bäst nytta, d.v.s. 
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vilken typ av klass eller läsare som var avsedd att läsa boken. Även intervjuerna med 

skolbibliotekarierna pågick ca: 45 minuter vardera.  

 

2.1.4 Motivationsschema  

Nedan följer ett schema som visar vilka typer av handlingar i valet som jag anser vara 

antingen yttre eller inre motiverande när jag har analyserat resultatet.  

 

(egen konstruktion) 

Inre motiverande Yttre motiverande 

För att de vill (för sin egen skull) För att de måste 

För att det är roligt För ett högre betyg 

För att den lät intressant För att klara uppgiften 

För att författaren är bra För att den är kort/tunn 

För att filmen var bra  För att få se filmen 

För att den såg bra ut (omslag) För att imponera på någon annan 

 För att boken har enkelt typsnitt / stor text 

 

2.2 Material 

2.2.1 Urval  

För att samla material till studien och för hitta informanter som kunde delta i den tog jag 

först och främst kontakt med lärare som jag bekantat mig med tidigare under mina 

praktikperioder. Jag har praktiserat på båda skolorna som denna studie behandlar och har 

således ett kontaktnät som jag nyttjat för att samla mitt material. De elever jag har 

intervjuat valdes ut från de klasser vars lärare jag har med i undersökningen. De fick 

meddela intresse om de vill vara med eller inte och i slutändan så fick läraren i vardera 

klass välja ut tre av de elever som visade intresse. Detta påverkade urvalet i den 

bemärkelsen att urvalet blev relativt homogent. Helst ville jag ha en elev som ställde sig 

positiv till läsning, en som ställde sig negativ till läsning och en som var ”neutral” i varje 

grupp. I slutändan blev det inte så eftersom de elever som anmälde intresse att vara med 

i undersökningen var ganska intresserade av läsning och litteratur i allmänhet. 

Genusaspekten togs dock i beaktning och jag bad lärarna att försöka välja ut åtminstone 

en pojke av de tre eleverna som skulle kunna tänka sig att ställa upp. Enligt Molloy (2007) 

finns det nämligen skillnader i pojkars och flickors läsning. Jag tyckte därför det var 

relevant att inte ha grupper enbart bestående av t.ex. flickor.  

 

Skolbibliotekarierna valdes utifrån deras egna intressen av litteratur och arbetsuppgifter. 

Vissa skolbibliotekariers uppgifter var mer fokuserade på t.ex. facklitteratur, 

kurslitteratur eller engelskspråkiga texter och inte i skönlitteraturen. De skolbibliotekarier 
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som har medverkat i detta examensarbete har också ett stort intresse av att läsa 

skönlitteratur på fritiden och är intresserade av och engagerade att sprida läslust.  

 

2.2.2 Informanter 

Samtliga elever som medverkat i detta examensarbete studerade tredje året på 

högskoleförberedande program. fyra av informanterna var flickor och två var pojkar, två 

flickor och en pojke från varje skola. Informanterna är i detta arbete anonyma och har 

därför tilldelats fingerade namn. Eleverna från skola 1 har fått namn som börjar på 

bokstaven h, Hugo, Helen och Hillevi. Eleverna från skola 2 har fått namn som börjar på 

bokstaven t, Tage, Tindra och Tove.  

 

Lärarna som medverkat har tio respektive 30 års arbetslivserfarenhet inom läraryrket. 

Läraren på skola 1, har tio års erfarenhet som lärare, är kvinna och har tilldelats det 

fingerade namnet Runa. Läraren på skola 2, har 30 års erfarenhet som lärare, är man och 

har tilldelats det fingerade namnet Rolf.  

 

Skolbibliotekarierna är båda kvinnor och har 25 respektive 40 års arbetslivserfarenhet 

som bibliotekarie. Informanten på skola 1 har 40 års erfarenhet som bibliotekarie och har 

fått det fingerade namnet Siv. Informanten på skola 2 har 25 års erfarenhet som 

bibliotekarie och har fått det fingerade namnet Sigun.  

 

2.2.3 Transkribering  

Totalt har jag över 270 inspelade minuter insamlade från intervjuerna och att transkribera 

allt ljudmaterial hade varit för tidskrävande för den här uppsatsen ansåg jag. Därför har 

jag valt att endast transkribera exempel som är relevant för studiens syfte.  

 

2.2.4 Forskningsetiska principer 

De etiska överväganden som jag har tagit i beaktande följer det grundläggande 

individskyddskravet och dess fyra allmänna huvudkrav på forskningen (Vetenskapsrådet, 

1990). Dessa fyra huvudkrav är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Jag har alltså informerat 

undersökningsdeltagarna om deras uppgifter i arbetet och vilka villkor som gäller för 

deras deltagande. Deltagandet har varit frivilligt och de har hela tiden haft  möjlighet att 

avbryta sin medverkan. Alla deltagare har dessutom gett sitt samtycke till att medverka 

och ingen av dem har behövt vårdnadshavares samtycke eftersom samtliga är över 15 år 

gamla. Deltagarna har dessutom anonymiserats och fått fingerade namn. Även namnen 

på skolorna har utelämnats för att ytterligare ta hänsyn till deltagarnas sekretess.  
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3 Teoretisk utgångspunkt 

I detta kapitel kommer jag redogöra för vilken teori jag använt mig av för att analysera 

insamlat material för att besvara forskningsfrågorna. 

3.1 Self determination theory 

För att besvara forskningsfråga 1 har jag valt att analysera de elevintervjuer jag utfört 

med utgångspunkt i Self-Determination Theory (SDT), en teori där man skiljer på olika 

typer av motivation baserat på olika anledningar och mål som får oss att utföra en 

handling. Denna teori utvecklades av Richard M. Ryan och Edward L. Deci (2000) på 

70-talet och de ville undersöka effekterna av externa belöningar på inre motivation i 

utförandet av en handling och 1971 utförde Deci tre olika experiment för att stödja 

hypotesen om att inre motivation påverkas negativt om den som ska utföra en handling 

erbjuds externa belöningar. Experimentens resultat visade sig överensstämma med Decis 

teori och SDT blev under 80-talet en allmänt accepterad forskningsteori. Vanligtvis talar 

man om två olika typer av motivation inom SDT, inre motivation och yttre motivation 

(Deci, 1971). Enligt Self-Determination Theory påverkas motivation av tre olika faktorer, 

känsla av kompetens, självbestämmande och social meningsfullhet (Sweet, s. 89) 

3.1.1 Inre motivation  

Ryan och Deci (2000) skriver att inre motivation innebär att man gör något för att det är 

genuint roligt eller intressant. Impulsen att vilja lära sig och lyckas är det som driver en 

elev som är inre motiverad menar de. Inre motivation bortser från yttre belöningar t.ex. 

så kommer en elev som drivs av inre motivation att läsa böcker i hemmet eller i skolan 

under sin egen fritid (Sweet, 1997, s. 87) Sweet hävdar att en sådan elev aktivt söker efter 

tillfällen att engagera sig i läsning och att de ofta glömmer bort tiden när de fördjupar sig 

i uppgiften. Ryan och Deci (2000) menar att inre motivation har blivit till ett viktigt 

fenomen för pedagoger eftersom det ofta resulterar i högkvalitativt lärande och 

kreativitet. Det är därför viktigt att specificera vilka bakomliggande faktorer och krafter 

som gynnar inre motivation och vilka faktorer som försvagar den. Motsatsen till inre 

motivations är yttre motivation.  

3.1.2 Yttre motivation 

Yttre motivation innebär att man gör något för att det leder till någonting annat (Ryan och 

Deci, 2000). Sweet (1997, s. 87) uppger att yttre motiverade personer drivs att engagera 

sig i aktiviteter p.g.a. att ett förväntat resultat resulterar i externa belöningar förknippade 

med aktiviteten. T.ex. så kommer en elev som drivs av yttre motivation att läsa en bok 

enbart för att klara kursmålen. En sådan elev kommer att arbeta hårt för att uppgiften leder 

till någonting annat, som t.ex. ett högt betyg på läsuppgiften. Ryan och Deci (2000) menar 

att yttre motivation kan fungera som ett nyttigt verktyg när pedagoger upptäcker att elever 

inte alls drivs av någon inre motivation. Även om eleverna är motvilliga eller 
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ointresserade så kan man få dem att utföra handlingar med hjälp av yttre motivation. Till 

exempel kan en lärare locka med högre betyg om de väljer en viss bok.  

 

3.1.3 Känsla av kompetens 

Känsla av kompetens är en psykologisk beståndsdel som är central för SDT. Niemic och 

Ryan (2009) framhäver att känsla av kompetens är relevant om man vill upprätthålla en 

inre motivation. Känsla av kompetens upplever man om man känner sig kapabel att klara 

en uppgift, t.ex. när en elev upplever det som möjligt att läsa färdigt den bok som klassen 

läser i skolan. Sweet (1997, s. 90) poängterar att en elev som upplever sig själv som 

kompetent mår bättre och är mindre ängslig gällande sina prestationer i skolan.  Susanne 

Harter (1992, s. 77-114) fann belägg för att barn som upplevde att de hade en känsla av 

kompetens anammade och uppehöll en inre motiverande orientering medan barn som 

hade en låg känsla för kompetens mådde dåligt över sina prestationer, var mer bekymrade 

och hade tendenser att dras mot en yttre motiverande orientering. Uppgifter eller 

aktiviteter får alltså inte vara för enkla eller för svåra om man ska uppehålla en inre 

motivation hos eleverna menar Sweet. Att läsa en bok som är lagom utmanande är en 

aktivitet som kommer att skapa en känsla av kompetens hos eleverna menar hon. (1997, 

s. 90) 

 

3.1.4 Självbestämmande 

Självbestämmande är också en viktig psykologisk beståndsdel i STD och inverkan på inre 

motivation. Niemiec och Ryans (2009) definition av självbestämmande är att ens 

upplevda beteende är självvalt och att man självmant lägger ned tid och energi på en 

handling. Deras forskning visar att känsla av kompetens och självbestämmande är 

nödvändiga förhållanden om man vill upprätthålla en inre motivation. Elever som känner 

sig kompetenta men inte självbestämmande kommer inte att bibehålla en inre motivation 

i sitt lärande menar de. Elever som själva väljer att läsa är motiverade att läsa för läsandets 

skull och Sweet (1997, s. 90) menar också att elever som själva får bestämma vilken bok 

de ska läsa är mer motiverade att plocka upp en bok och börja läsa. Niemiec och Ryan 

(2009) konstaterar att en lärare som har ett kontrollerat klassrumsklimat och som t.ex. 

själv väljer vilken bok eleverna ska läsa underminerar inre motivation och att elever 

tenderar att lära sig bättre och är mer kreativa när de är just inre motiverade. Det är därför 

viktigt att lärare har detta i åtanke när de ska introducera en ny uppgift, att de är medvetna 

om elevernas behov av känsla av kompetens och självbestämmande för att inre motivation 

ska kunna blomstra och eleverna få en djupare kunskap. Detta är dock inte helt 

oproblematiskt eftersom undervisning som främjar inre motivation inte alltid 

överensstämmer med de förutbestämda kunskapskrav som ska läras ut i skolan (Niemiec 

och Ryan, 2009)     
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3.1.5 Social meningsfullhet 

Social meningsfullhet är idén att en känsla av tillhörighet i klassrummet härrör från 

sociala relationer baserade på tillit, omtänksamhet och att man värnar om varandras 

sociala och emotionella välmående (Sweet, 1997, s. 89) Social meningsfullhet kan 

fungera som en motiverande resurs när barn står inför en utmaning eller svår situation 

menar Furrer och Skinner (2003, s. 148-162) Författarna skriver att barn som upplever 

t.ex. stress, men som har människor att sätta sitt förtroende till och som stöttar dem, är 

mer energifyllda och konstruktiva än barn som inte har det. Vanligast är att man talar om 

barns vårdgivare som de vanligaste relationer som påverkar social meningsfullhet. Sweet 

(1997, s. 89) tar som exempel att barn som väljer att läsa och som läser ofta har föräldrar 

som läser mycket, som uppmuntrar till läsning och som bor i hem med många böcker. 

Kort och gott kan man förklara det som att människor verkar intressera sig för sådant som 

andra människor i ens sociala kretsar finner meningsfullt (Sweet, 1997, s. 89). Lärare kan 

också utnyttja och befordra social meningsfullhet i klassrummet menar Sweet, och elever 

som upplever sådana klassrum är mer motiverade att engagera sig i akademiska aktiviteter 

och positiva sociala beteenden. Furrer och Skinner (2003, s. 148-162) anser också att de 

influenser kompisar har på känslan av tillhörighet i klassrummet påverkar dem. 

Författarna menar vidare att barn som blir utfrysta av sina jämlikar inte bara blir mer 

ensamma och socialt isolerade, utan att de också löper större risk att distansera sig från 

skolarbete och skolan.  
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4 Forskningsbakgrund 

I detta kapitel kommer jag först och främst att presentera en överblick över svenska 

ungdomars läsförståelse och läsvanor. Därefter följer en bakgrund till varför 

styrdokumenten möjliggör för lärare att välja i princip vilken text som helst i 

undervisningen. Sedan presenteras en genomgång av svenskämnets konstruktioner där 

jag behandlar skolans bildningsuppdrag och värdegrundsarbete i relation med uppsatsen. 

Jag kommer även att gå igenom styrdokumenten och hur dessa går att koppla till läsning 

samt presentera litteraturdidaktisk forskning kring ämnet. Avslutningsvis kommer 

bibliotekens och bibliotekariernas roll kring litteraturförmedling att behandlas, hur de kan 

öppna läsarnas ögon för litteraturens mångfald, erbjuda dem goda läsupplevelser och öka 

deras lust att läsa.  

 

4.1 Överblick över svenska ungdomars läsförståelse och läsvanor 

Läsförståelsen hos svenska ungdomar har drastiskt försämrats de senaste åren, 

detta visade den senaste PISA-undersökningen från 2012 (2013). PISA är en 

internationell studie som genomförs vart tredje år och som undersöker 15-åriga elevers 

förmågor inom matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Medelvärdet på PISA:s 

läsprov har för svenska elever kontinuerligt sjunkit från år 2000 fram till 2012. De 

svenska resultaten i läsning i PISA 2012 visar på en markant försämring i jämförelse med 

tidigare resultat, samt en försämring i jämförelse med andra länder. (PISA 2013, s. 133-

137). Numera presterar svenska elever under OECD-genomsnittet och presterar allra 

sämst av länderna representeradde bland dem. Se figur 1 nedan för att se hur Sverige 

förhåller sig i jämförelse med andra länder (OECD står för Organisationen för ekonomiskt 

samarbete och utveckling)  
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(Figuren hämtad från skolverket 2016-04-20)  

  

Mediebarometern (2014), som är en årlig undersökning som visar hur stor andel av den 

svenska befolkningen som dagligen ägnar tid åt olika typer av medier, visar att 

svenska ungdomars läsvanor minskar, framförallt när det kommer till skönlitterära 

tryckta texter. För året 2013 visade resultatet från mediebarometern att svenska 

ungdomar mellan åldrarna 15 och 24 läser betydligt mindre idag än vad de gjorde förut. 

Andelen läsare av skönlitterära texter en genomsnittlig vecka uppgår endast till 28 

procent i dessa åldrar vilket är en bottennotering i likhet med 1979, året då den första 

undersökningen genomfördes. 

 

Av Pisaundersökningen och mediebarometern drar jag slutsatsen att det låga resultatet 

hos svenska ungdomar i läsförståelse delvis är en följd av de minskade läsvanorna. Lena 

Kåreland (2009, s. 32) påpekar att centralt för både läsförståelsen och läsvanorna är 

skolans hantering av litteratur och läsande och poängterar att skolans fostrande roll (d.v.s. 

värdegrundsarbetet) får uttryck i litteraturen genom skapandet av just goda läsvanor. 

 

.  
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4.2 Från kanon till det vidgade textbegreppet 

Litteraturvetaren och lektorn Magnus Persson (2007, s. 83) menar att fram till år 1975 så 

hade kursplanerna för gymnasiets svenskämne tydliga råd och anvisningar vad gäller det 

litterära stoffet och litteraturundervisningens upplägg. Det fanns omfattande 

läsanvisningar och långa listor av författare och verk som skulle läsas och tonvikten i 

styrdokumenten låg på litteraturhistoria. Utrymmet för den samtida litteraturen var 

mycket litet, istället låg fokus helt på västerländsk kanon och ny litteratur omnämndes 

aldrig med några konkreta exempel såsom de klassiska författarna och verken gjorde.  

 

Persson (2007) menar att förändringen från den kanoniserade skönlitteraturen i 

svenskämnet till det mer utökade textbegreppet som vi har idag är starkt kopplad till den 

så kallade kulturella vändningen inom humaniora. Det vidgade textbegreppet innebär att 

en text nödvändigtvis inte behöver vara en tryckt text utan begreppet kan innefatta olika 

medier så som film, tv-spel, bild och drama.  

 

Den kulturella vändningen inom humaniora är enligt Persson (2007) en successiv 

utvidgning av humanismens arbetsområde och repertoar av möjliga studieobjekt. I och 

med denna vändning blev det helt plötsligt accepterat att studera nästan vad som helst. 

Begrepp som ”allt är kultur”, mångkultur, kulturell identitet och kulturarv, tillsammans 

med det vidgade textbegreppet i styrdokumenten, gjorde att svenskämnet blev ett 

kulturämne på mycket kort tid skriver Persson (2007). Han menar att det vidgade 

textbegreppet inte bara innebär en avkanonisering där det inte längre är klart vad som ska 

läsas, hur det ska läsas eller hur mycket som ska läsas, utan det gör också att man inte 

längre kan förutsätta att litteraturen rent värdemässigt skiljer sig från andra medier. 

Styrdokumenten går alltså att tolka på ett sätt som gör att läraren kan finna stöd för att 

använda vilken text som helst, oavsett medium. 

 

4.3 Svenskämnets konstruktioner 

4.3.1 Svenskämnets tre konstruktioner 

I boken Svenskundervisning i grundskolan beskriver Lars-Göran Malmgren (1996, s. 87-

89) tre olika grunduppfattningar av svenskämnet som pedagoger kan sträva mot. Dessa 

tre är svenska som färdighetsämne, svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne och 

svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne.  

 

Svenska som färdighetsämne bygger på formalisering av färdighetsträningen menar 

Malmgren (1996, s. 87). Syftet är att eleverna ska lära sig att klara av den formella teknik 

som är kopplad till olika språkliga delfärdigheter. Man övar detta genom olika övningar 

och moment som upprepas om och om igen. Denna teknik är tillämpad för att passa in i 

och användas i olika språksituationer och svenska ses först och främst som ett språkämne. 
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”Det är något som ska vara till praktisk nytta i elevernas vardag” (Malmgren, 1996, s. 87) 

och litteraturläsningens roll i ämnet är liten och är inte en del av färdighetsövningarna. 

Malmgren beskriver det som att ämnet med denna inriktning töms på ett 

sammanhängande omvärldsorienterande innehåll. Detta innebär att själva undervisningen 

har tendenser att bli fri från värderingar då det gäller humanistiska grundfrågor. Dessa 

frågor kan vara både ”stora” och ”små” och handla om allt från krig och fred till mobbing 

och rädsla menar Författaren. (Malmgren, 1996, s.87)  

 

I framförallt låg- och mellanstadiet är det vanligt att man använder svenska som 

färdighetsämne i läsningen genom att låta eleverna läsa ur en ”bänkbok”. Jan Nilsson 

(1997) menar att bänkboken är ren och skär tidsutfyllnad som bedrivs utan att man 

reflekterar över varför man använder sig av den. Han skriver att bänkboken framförallt 

fyller två olika funktioner, tidsutfyllnad samt lästräning. Det spelar ingen större roll vad 

böckerna handlar om eller vilka ämnen de berör utan det viktiga är att man får träna upp 

den språkliga förmågan och utvecklas till att bli bättre läsare.  

 

Den andra ämneskonstruktionen som Malmgren (1996, s. 88) beskriver är svenska som 

litteraturhistoriskt bildningsämne, som innebär att ämnet ges ett bestämt innehåll. 

Malmgren (1996, s. 88) tar upp begreppet Kulturarv som det centrala innehållet som 

eleverna ska ta del av i undervisningen. När man talar om kulturarv och litteratur brukar 

avse ett urval litterära verk och författare som av ”experter” fastställts som de mest 

värdefulla. Rent krasst talar man om en kanon av litterära verk som människor i en 

kulturell gemenskap borde ha läst. Han menar att syftet är att eleverna ska få en 

gemensam kulturell referensram genom att läsa klassiska verk. Ett vanligt argument för 

klassikerläsningen har varit att den har en personlighetsutvecklande effekt på eleverna. 

(Malmgren, 1996, s. 88) 

 

I det historiska bildningsämnet ingår inte bara litteraturen, utan även språkläran 

(grammatik och språkhistoria) ingår, men läses som självständiga moment menar 

Malmgren (1996, s. 88) Traditionellt sett består svenskan av två olika delar, litteraturen 

och språket. Bildningsämnet svenska speglar den äldre akademiska uppdelningen av 

litteraturhistoria och nordiska språk på olika akademiska institutioner.  

 

Den tredje ämneskonstruktionen – Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne skiljer sig 

från de två tidigare nämnda ämneskonstruktionerna, genom att den utgår från den aktuella 

elevgruppens förutsättningar och erfarenheter och inte genom fasta studiegångar. Både 

Malmgren (1996, s. 89) och Molloy (2003, s. 39) trycker på att innehållet i böckerna är 

av största vikt. Molloy menar att elevernas nyfikenhet på omvärlden är en förutsättning 

för både språk- och kunskapsutveckling. Elevernas språkliga produktion ska finnas med 

i äkta kommunikativa sammanhang menar Molloy. Läsning av skönlitteratur får en 

betydelse inom denna ämneskonstruktion eftersom ett av målen inom den är att utveckla 
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social och historisk förståelse av centrala mänskliga frågor hos eleverna. Enligt Molloy 

(2003, s. 40) så gestaltar skönlitteratur i allra högsta grad olika mänskliga erfarenheter.  

 

4.3.2 Didaktik och demokrati 

Värdegrundsbegreppet är ett koncept som ligger som grund för läroplanstexterna och där 

igenom skolans verksamhet. I Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen 

för gymnasieskola 2011 står det att skolväsendet vilar på demokratins grunder och att 

skolväsendet syftar till att eleverna ska få ta del av och utveckla kunskaper och värden. 

(LGY11, s. 6) Detta är även något som skollagen visar på, samt att utbildningen ska 

främja elevernas utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen  ska 

även förmedla och förankra respekt för mänskliga rättigheter, allas lika värde, 

jämställdhet och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället 

vilar på (4 §). När man talar om värdegrundsarbete i skolan så syftar man på skolans 

fostransuppdrag. 

 

Gunilla Molloy tar utöver Malmgrens tre ämneskonstruktioner även upp 

demokratiperspektivet som en viktig faktor i framförallt litteraturundervisningen. 

 

 ”Hur och vad och varför man läser skönlitteratur är knutet till den ämneskonstruktion som 

den enskilda läraren skapar inom de ramar som skolan, klassen, de enskilda eleverna och 

den skönlitterära texten utgör” (Molloy, 2003, s. 40) 

 

Hon menar att lärare kan använda skönlitteraturen i fostranssyfte. T.ex. så kan en lärare 

välja en bok för att hen menar att den förmedlar ett budskap om hur man ska och inte ska 

uppföra sig gentemot andra. Läraren kan ha en uppfattning om att en viss typ av litteratur 

är mer bildande och uppfostrande än annan. Molloy (2003, s. 41) menar att valen skapar 

värderingar runt vad läsning av skönlitteratur kan vara för eleverna. Eleverna är dock inte 

alltid medvetna om denna aspekt utan kan uppfatta lärarens val av bok som uttryck för 

lärarens maktposition. Eleverna kan tolka lärarens val som egendomliga eller 

odemokratiska om läraren inte är tydlig med de bakomliggande skälen till varför denne 

har valt just de titlarna.  

 

4.4  Styrdokumenten om läsning  

I läroplanen för gymnasieskolan i ämnet svenska (LGY 11, s. 160) står det att kärnan i 

ämnet svenska är språk och litteratur. Skönlitteratur, andra typer av texter och andra 

sorters medier ska hjälpa elever att lära känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig 

själva. De ska ges möjlighet att genom läsning av skönlitteratur kunna skönja ”det 

särskiljande som det allmänmänskliga i tid och rum” (LGY 11, s. 160). Vidare ska 

skönlitteraturen och andra medier fungera som ”en källa till självinsikt och förståelse av 

andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar” (LGY 11, s. 
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160). I undervisningen ska eleverna få ta del av olika typer av skönlitteratur och andra 

typer av texter och de ska dessutom få tillfälle att sätta innehållet i texterna i relation till 

ens egen vardag. 

 

Undervisning i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande inom 

undervisningen:  

 

- Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter 

med utgångspunkt i det lästa (LGY 11, s. 160) 

 

- Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap samt 

förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang (LGY 11, s. 160) 

 

- Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika 

tider, dels i film och andra medier (LGY 11, s. 160) 

 

-  

Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer författade 

av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa (LGY 11, s. 160) 

 

I Svenska 1 under centralt innehåll står det att undervisningen i kursen ska behandla 

skönlitteratur, författad av både män och kvinnor, från olika typer av kulturer och olika 

tider av historien. Dessutom ska kursen ta upp centrala motiv, berättarteknik och stildrag 

i fiktivt berättande, bl.a. i skönlitteraturen. (LGY 11, s. 163.) 

 

I Svenska 2 under centralt innehåll står det att undervisningen i kursen ska behandla: 

 

- Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, 

vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och 

norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och 

samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i 

samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen. (LGY 11, s. 170) 

 

- Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning 

(LGY 11, s. 170) 

 

I Svenska 3 står det under centralt innehåll att undervisningen i kursen ska behandla 

skönlitterära texter av både män och kvinnor, inom genrer som drama, lyrik och prosa. 

Kursen ska även innehålla litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg och eleverna ska 

få möjligheten att utföra litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och 

berättartekniska grepp. I kursen Svenska 3 ska eleverna dessutom läsa texter ”vilket 

inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk 

granskning.” (LGY 11, s. 177). 
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4.4.1 Litteraturdidaktisk forskning 

4.4.2 Varför läsa skönlitteratur i skolan?  

Anders Öhman (2015, s. 18) menar att kurs- och läroplaner från 1960-talet och framåt att 

det verkar som om läsningen av skönlitteratur succesivt och i ökande takt försummas i 

läroplanerna. Författaren menar att litteraturen sällan ses som ett eget ämne i 

styrdokumenten utan att det istället används som ett medel för att uppnå något annat syfte. 

”Den har varit ett medium genom vilket man fått kunskap om samhället, om demokratin, 

om historien eller ett medium för en slags allmän bildningstanke och för estetisk 

njutning” (Öhman, 2015, s. 18). Vidare menar Öhman att läsning av skönlitteratur kan 

bidra till att man lär sig mer om t.ex. historia, andra människor, länder och empati o.s.v. 

Men det finns inga garantier för att man lär sig detta poängterar han. Att lära sig att läsa 

skönlitteratur är lika viktigt som att lära sig att läsa, skriva eller räkna förklarar han. Att 

ju mer man övar sig på att läsa skönlitteratur desto bättre blir man både på att läsa och att 

uttrycka sig om sin egen läsning. Öhman (2015,s. 19) anser att det mest centrala innehållet 

i litteraturundervisning är att man får chans att leva sig in i olika världar som erbjuds i 

den fiktiva litteraturen. Enligt författaren är det viktigaste med litteraturen inte att träna 

språkkänslan eller förhoppningen om att man utvecklas till att bli en bättre människa utan 

själva berättelsen. (Öhman, 2015, s19)  

  

En berättelse är ett försök att skapa samband och sammanhang mellan olika människor, 

händelser och platser. Berättelsen förbinder fenomen, människor och platser med varandra 

i en kausal kedja, vilket gör att den erbjuder ett perspektiv, ett sätt att se på tillvaron. 

(Öhman, 2015, s. 20) 

 

Öhman (2015, s. 21) poängterar att berättelser förstås även förekommer i andra medier 

och inte bara i skönlitteraturen. De finns i överallt i vår vårdag, från muntliga berättelser 

från en person till en annan, i filmer, tidningar, dataspel etc. Men skillnaden mellan denna 

typ av berättelse och den i skönlitteraturen är den att berättandet i skönlitteraturen ofta 

anses vara mer noggrant utvecklat och bearbetat. (Öhman, 2015, s.21)  

 

Precis som Öhman (2015) påpekar även Annette Årheim (2009, s. 68) att läsning av 

skönlitteratur kan vara personlighetsutvecklande, både ur ett individuellt och kollektivt 

perspektiv. Genom att få ta del av skönlitterärara upplevelser öppnar man upp sig för 

andra kulturer och sådant som är främmande och i förlängning till det kanske man börjar 

att reflektera över den kultur man själv är en del av.  

 

Magnus Perssons (2002) åsikt är att det kan vara riskabelt att läroplanerna i svenska delar 

upp informationsläsning och upplevelseläsning. Det stärker uppfattningen om att läsning 

av skönlitterära texter inte kan vara informativa utan endast är ett sätt att leva sig in i olika 

världar. Genom att göra denna skillnad menar Persson (2002) att man tar ifrån 

skönlitteraturen sin funktion som en källa till kunskap. Han är av uppfattningen att 
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skönlitteraturen har en kunskapsfunktion, att den informativa sidan hos skönlitteraturen 

har en betydande roll men som inte får förväxlas med faktatexter.  

 

Staffan Thorson (2009, s. 90) lyfter även fram de språkutvecklande aspekter som spelar 

roll i läsning av skönlitteratur. Han menar att skönlitteraturen är språkutvecklande, 

läshastighetsbefrämjande och ordförståelseförbättrande. En annan aspekt som Thorson 

nämner är upplevelseaspekter så som verklighetsflykt, upplevelser eller drömmar. Det 

ska vara en källa till glädje och en möjlighet till att fly undan vardagens alla problem och 

bekymmer. Han hävdar dock att upplevelseaspekter i de flesta fall måste kompletteras 

med exempelvis sociokulturella och formella färdighetsaspekter. Till Formella 

färdighetsaspekter förde Thorson (2009, s. 90) fram språkliga färdigheter som t.ex. läs- 

och skrivförmåga. Sociokulturella aspekter innefattar sådana ting som att eleven lär om 

sin samtid, olika kulturer, utvecklar sin egen identitet o.s.v.  

 

4.4.3 Hög och låg litteratur 

Nationalencyklopedin definierar populärlitteratur som följande:  

 

populärlitteratur, kiosk-, massmarknads-, trivial- ellerunderhållningslitteratur, 

litteraturgenre som kan sägas föra vidare redan före romantiken etablerade litterära 

traditioner, där fasta mönster i berättarteknik, stil, personskildring och värderingsnormer 

är viktigare än originalitet. 

 

Till populärlitteraturen brukar man räkna genrer som deckare, thrillers, science fiction 

och spionromaner (NE.se).  

 

Anders Öhman hävdar i boken populärlitteratur - de populära genrernas estetik och 

historia (2002, s. 8) att man redan på 1800-talet började att dela in litteraturen i högt och 

lågt, bra och dålig litteratur. För att skilja mellan bra och dålig litteratur använde man sig 

framförallt av argumentet om kommersialism. Författarna till den ”låga” litteraturen 

påstods vilja tjäna mer pengar genom att hitta på komplicerade intriger och mata ut långa 

verk som genererade mer pengar p.g.a. att författarna fick betalt per sida. Kritiker till 

denna typ av roman, t.ex. äventyrsromanen, ansåg att den var onyttig, passiviserande, 

lättjefull och lättillgänglig och man antog att det framförallt var lättledda personer som 

löpte störst risk att bli offer för den låga, dåliga litteraturen. Dessa argument går att 

återfinna även i dagens samhälle bland litteratur- och kulturkritiker. Öhman fortsätter och 

menar att i och med denna uppdelning av högt och lågt så konstrueras även en litteraturens 

kanon. En kanon är nämligen inte något evigt och oföränderligt utan något som 

konstrueras och bearbetas av riktiga människor som befinner sig i olika historiska 

sammanhang menar han. Öhman (2002, s. 21) anser inte att populärlitteraturen är 

förutsägbar litteratur och att om man skulle förbise den skulle man gå miste om viktiga 

dimensioner i vår samtid.   
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4.4.4 Rutinisering och tradering 

Gunilla Molloy (2003, s. 35) skriver att den didaktiska vem-frågan kan peka på den för 

läraren relevanta rutiniseringen av moment i den metodiska gestaltningen. Rutinisering 

kan t.ex. innebära att man rent rutinmässigt fortsätter med samma litteratur som man själv 

eller andra tidigare alltid använt om och om igen. Man anpassar inte bokvalet efter aktuell 

klass utan läraren kan t.ex. använda William Goldings Flugornas herre i åttonde 

årskursen år ut år in eftersom den fungerat förut. Molloy påpekar att en klass kan 

uppskatta en bok som nästa klass kanske helt avvisar. När detta sker så blir det oftast 

klassen och deras kunskaper som ifrågasätts och som får stå som ansvariga, inte läraren 

och bokvalet.  Om eleven får välja bok själv så lämnar man inte bara över ansvaret kring 

vem och vad som ska läsas utan även varför och hur skönlitteraturen ska läsas. Lars Brink 

(2009, s. 59) skriver att litteraturläsning i skolan i hög grad handlar om tradering vilket 

innebär att läraren tar med sig egna läserfarenheter från sin egen uppväxt och skolgång 

och att dessa läserfarenheter sedan ligger till grund för kommande generationers möten 

med skönlitteraturen i skolan (Lars Brink, 2009, s. 59) 

 

4.4.5 Allmän och litterär repertoar  

Molloy (2003, s. 51-56) lyfter även fram begreppen allmän och litterär repertoar. Allmän 

repertoar kan ses som de kulturella erfarenheter som läsaren har med sig och den litterära 

repertoaren kan ses som hur vana de är vid hur texten framställs. Hon förklarar att både 

lärare och elever ofta har erfarenhet av att läsning av samma text kan skilja sig åt mellan 

olika elever. Det kan bero på att olika läsare kommer till texten med olika allmänna 

repertoar. T.ex. så kan en elev som läser Shakespeares Romeo och Julia uppfatta 

problematiken att fäders rätt att gifta bort sina döttrar är något ”historiskt” medan en 

annan elev med en annan bakgrund kan se det som ett högaktuellt ämne. Molloy menar 

att läsares litterära repertoar utgörs av deras kunskaper och föreställningar om vad 

litteratur ”är” eller ”bör vara”. Dessa kunskaper och föreställningar grundar sig i tidigare 

läserfarenheter. Många elever ombeds ofta att läsa texter vars litterära repertoar är 

främmande för dem och när denne då inte begriper innehållet ifrågasätts elevens 

läsförståelse. Molloy menar att lärare måste vara uppmärksamma på att bokens litterära 

repertoar och elevens litterära repertoar överensstämmer för att eleven ska förstå texten.  

 

4.4.6 Subjektiv förankring och igenkänning 

Gunilla Molloy (2003, s. 58) hävdar att det nästan alltid är läraren som väljer vilken bok 

eleverna ska läsa i undervisningen samt oftast bestämmer hur den ska läsas och varför. 

Detta påverkar såklart mötet mellan eleven och texten i skolan på ett sådant sätt att valet 

antingen kan bidra till att eleven tar till sig av eller stöter ifrån sig textens form och 

innehåll. Molloy hänvisar till Lars-Göran Malmgrens begrepp subjektiv förankring 

(Skydd eller öppenhet, 1986, .s.89) som innebär att eleven/läsaren känner igen sig i, 

erkänner och fasthåller en konflikt som ett problem. D.v.s. när eleven känner igen sig 
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själv eller kan relatera till texten. Molloy (2003, s.59) menar att det är viktigt att läraren 

inte presenterar konflikten och texten eftersom risken då troligtvis är större att eleven då 

ska avvisa dem än om eleven själv får definiera konflikten. Subjektiv förankring bör alltså 

först uppstå hos läsaren själv anser hon. Hon fortsätter och skriver att en förutsättning för 

att subjektiv förankring ska uppstå är möjligheten till igenkänning av egna erfarenheter 

eller en koppling till en redan känd verklighet. Läraren behöver därför ha kunskap om de 

frågor och de erfarenheter som eleverna bär på. Molloy anser därför att läraren ska välja 

litteratur som är mer realistisk. (Molloy, 2003, s.59)   

 

Anders Öhman (2015, s. 98) menar att fokusering på den subjektiva förankringen och den 

igenkännbara verkligheten hos eleverna inte är helt oproblematisk. Han påpekar att man 

stänger vägen för möjligheten att möta något annorlunda och för den egna tillvaron 

främmande. Man utesluter dessutom en hel del olika genrer som inte kan ses som 

realistiska som t.ex. fantasy och sci-fi. Öhman är kritisk till att fokus försvinner från 

strävan att få eleverna att träda in i den fiktiva världen där möten mellan olika världar kan 

ske.  

 

4.5 Litteraturförmedling 

Att ha en dialog med eleven och få en bild av dennes intressen och läsvanor är viktigt om 

man ska kunna hjälpa till att hitta rätt bok för stunden menar Rydquist (2008, s.74-82) 

Han säger att det dock inte är ovanligt att bibliotekariers kompetens ifrågasätts gällande 

litteraturförmedling eftersom undervisning i det och skönlitteratur inte ingår i 

undervisningen på de högskolor som utbildar bibliotekarier. Med begreppet 

litteraturförmedling menar jag, i denna uppsats, det arbete som utförs för att synliggöra, 

väcka intresse kring och tillgängliggöra litteraturen. Några exempel på detta är skyltning, 

boksamtal, bokcirklar, bokrecensioner, boktrailers, föreställningar och utställningar.  

 

4.5.1 Skolbibliotekens roll  

Bibliotekens läsfrämjande uppdrag är ett hett diskussionsämne med tanke på den negativa 

utvecklingen vad gäller läsförståelse som kunnat observeras i PISA-undersökningen på 

senare år. I För det demokratiska samhällets utveckling - Bibliotekslagen enligt 

lagstiftaren står det att: 

 

Det påpekas att utvecklingen av en god läsförmåga hänger nära samman med lusten att läsa och de 

faktiska läsvanorna. För att uppmuntra till läsning är det betydelsefullt att barn och ungdomar tidigt 

får möta litteratur under otvungna former och utifrån sina egna intressen. Särskilt för barn och 

ungdomar som kommer från läsovana familjer spelar biblioteken en avgörande roll (Svensk 

biblioteksförening, s. 19).  

 

Biblioteken ska främja läsning och tillgång till litteratur samt ägna speciell 

uppmärksamhet åt unga för att främja deras språkutveckling och väcka intresse kring 
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läsning, t.ex. genom att erbjuda litteratur sett från deras behov och förutsättningar. Idag 

är det även lag på att alla skolor ska ha ett eget skolbibliotek. (Svensk biblioteksförening, 

s. 19-21)  

 

4.5.2 Skolbibliotekariens roll 

Skans Kersti Nilsson (2012) skriver i sin artikel Biblioteken, litteraturen, läsaren att den 

litteraturförmedlande bibliotekarien måste ha goda kunskaper om litteratur, ska kunna 

tala om litteratur samt ha en god förmåga att kunna lyssna. Biblioteksbesökarna förväntar 

sig att bibliotekarierna ska ha adekvata kunskaper om litteratur som besökaren är 

intresserad av, men så förhåller det sig inte alltid. I Sverige prioriteras inte 

litteraturförmedling utan istället ligger fokus på informationstekniken. 

Litteraturförmedling som forsknings/ och kunskapsområde innebär att ”Förmedlaren bör 

ha litterära kunskaper från det humanistiska fältet: genrekunskap, kunskap om centrala 

verk, litteraturhistorisk kunskap samt en välutvecklad förmåga att kunna läsa olika 

texter” (Skans Kersti Nilsson, 2012, s 7-8). Nilsson påpekar att förmedling som bygger 

på personliga preferenser och smak är problematisk eftersom de effekter som litteraturen 

har på oss alltid är individuell och oförutsägbar.    

 

4.5.3 Skyltning och utställningar 

Skyltning och utställningar tillhör skolbibliotekens yttre miljö och Chambers (2011) 

menar att det hjälper till att lyfta fram böckerna i ljuset och väcka intresse kring dem. Om 

vuxna, lärare och bibliotekarier rekommenderar böcker till eleverna finns det alltid en 

risk att somliga elever har en negativ attityd till vuxenvärlden och det händer att de per 

automatik associerar de rekommenderade böckerna till något negativt och kommer därför 

aldrig heller att läsa dem. Chambers påpekar att när böcker istället ställs upp för skyltning 

och de lyckas väcka intresse så tänker man inte på vem det är som har ställt upp böckerna. 

För en bra skyltning krävs ett väl genomtänkt bokurval och ett bokarrangemang som 

väcker uppmärksamhet och nyfikenhet. Han menar att skyltning är en grundläggande 

faktor för en fungerande läsmiljö och spelar en stor roll i bokvalet eftersom det är en form 

av boktips som alla som ser böckerna tar del av. (Chambers, 2011) 

 

4.5.4 Bokprat  

Louise Limberg (2003, s. 62) förklarar att metoden ”bokprat”, som innebär att en 

bibliotekarie delar med sig av tips på böcker och berättar om dess handling, är ett sätt för 

skolbibliotekarier att ägna sig åt litteraturförmedling. Syftet med ”bokprat” är att väcka 

åhörarnas läslust och metoden är väletablerad på flera skolor. Skolbibliotekarien kan 

utifrån egna erfarenheter välja ut ett urval böcker med stor bredd och variation eller i 

rådslag med elevernas lärare, anpassa valet av litteratur till elevgruppen. Limberg menar 
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att genom att prata relativt kortfattat om varje bok hinner bibliotekarien med att nå ut till 

flera olika typer av läsare och erbjuda böcker som passar flera olika smaker.  

 

5 Resultatredovisning 

I detta kapitel kommer jag att redovisa det empiriska material som studien vilar på. 

Exempel från elevintervjuerna presenteras och kategoriseras antingen som inre eller yttre 

motiverande. Först presenteras data från elevgruppen från skola 1, därefter presenteras 

data från elevgruppen från skola 2. Det empiriska materialet riktar sig i första hand mot 

forskningsfråga 1 och delvis även forskningsfråga 4. Sedan presenteras exempel från 

lärarintervjuerna där jag redogör för de faktorer som spelar in på bokvalen. Först 

redovisas exemplen för läraren på skola 1 och därefter läraren på skola 2. Det empiriska 

materialet riktar sig mot forskningsfråga 2 samt delvis forskningsfråga 4. Slutligen 

kommer jag att gå igenom exempel från intervjuerna med skolbibliotekarierna som riktar 

sig mot forskningsfråga 3 och delvis även forskningsfråga 4. Först presenteras exempel 

från intervjun med bibliotekarien från skola 1 och därefter exempel från intervjun med 

bibliotekarien från skola 2.  

 

5.1 Elevintervjuer 

5.1.1 Elevgrupp från skola 1 

Den första fråga jag ställde till eleverna var vad de tyckte om läsning i största allmänhet. 

Jag ville få en bild av vilka typer av läsare de var, om de var vana eller ovana läsare och 

om de tyckte läsning var något som de fann njutningsfullt eller ansträngande.  

 

 

Exempel 1.  

Jag: ”Vad tycker ni om att läsa skönlitteratur i största allmänhet? Nu är ordet fritt, så 

man får ta ordet, det är ingen turordning eller så”  

Hillevi: ”Ja, jag tycker jättemycket om att läsa. Jag läste mer förut än vad jag kanske gör 

nu. Jag har väl inte hittat någon bok som jag tycker är jättebra. Men jag tycker det är 

häftigt typ å, att stiga in i en annan värld å typ lära känna karaktär å sådär. Det tycker 

jag är jättespännande” 

Helen: ”Ja, jag håller med dig. Att det är såhär kul att komma in i en annan värld. Jag 

tycker att det är som ett sätt att fly från verkligheten. Men jag har inte heller läst så 

jättemycket heller, på slutet. Nu äre som så mycket andra sakar så man har typ inte tid” 

Hugo: ”Då är det jag som är raka motsatsen då. Eh jag, ska jag va ärlig så, jag brukar 

ha svårt å hitta tålamodet för att, ja asså borra in mig i en bok. Men ja jag vet inte vad 

jag ska säga. Inte lika entusiastiska som de här två” 
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Jag reagerade på Hillevis svar om att hon inte läst speciellt mycket den senaste tiden 

eftersom hon inte hittat någon bok som hon tycker är bra. Därför ställde jag följande 

följdfråga: 

 

Exempel 2. 

Intervjuare: ”Du nämnde det här med bra bok, är det viktigt?”  

Hillevi: ” Jaa. Alltså när det är en bra bok som man tycker är intressant, å typ, bra 

handling å såntdär då fastnar jag helt, alltså jag kan ju sitta å läsa en bok på 300 sidor 

på världens kortaste stund bara för att man är så fast i den, man kan inte sluta. Så är det 

en dålig bok då, då orkar man som inte då, tillslut då bara jag orkar inte läsa det här, 

det var inge kul, inge bra. 

Intervjuare: Nej precis. Hur känner ni? [Frågan riktas nu till de två andra 

informanterna] 

Helen: Ja, men jag känner samma sak. Antingen så, tar man sig igenom boken fast det 

tar jättelång tid när man, typ ångest när man ska läsa, typ som vissa böcker man får 

kanske av skolan, men om man har en bra bok då går det ju snabbt” 

Hugo: ”Ja när jag väl läser så märker jag ganska fort om den är bra eller dålig såatt, 

känner jag att det inte känns bra så då skippar jag den” 

 

Hillevi och Helen tycker om att läsa böcker där man kan fly in i en annan värld. Fantasy 

som t.ex. Harry Potter eller Twilight. De tycker även om böcker som har en viss 

igenkänningsfaktor där historien kanske kretsar kring en tonårstjej. Hugo tycker att det är 

lättast att läsa böcker där det finns en viss igenkänningsfaktor han med, t.ex. böcker med 

tema idrott eftersom han själv är intresserad av just det. En bra bok tycker alla är en bok 

som suger in en direkt, det måste hända saker hela tiden och det får aldrig bli för segt. Är 

boken seg och tråkig i början så kanske man ger upp även om man kanske hade tyckt den 

var bra om man läst färdigt hela menar Helen.  

 

För att få veta mer om elevernas läsvanor frågade jag dem hur ofta de läser och om deras 

läsning sker i skolsammanhang eller på fritiden. Hillevi svarade då att läsningen oftast 

sker på skolan eftersom hon inte har så mycket tid att läsa på fritiden. Skolarbete, träning 

och familj prioriteras i första hand. Helen och Hugo instämmer och båda säger att de 

nästan enbart läser i skolan. Helen tillägger att brist på bra böcker att läsa också spelar in. 

På fritiden sker läsningen framförallt på kvällen precis innan läggdags och oftast är det 

skönlitteratur eller facklitteratur som läses då. När eleverna läser böcker i skolan så är 

valet av bok viktigt om de ska orka läsa färdigt hela boken. Helen menar att hon alltid 

avslutar de böcker hon påbörjat, men både Hillevi och Hugo har exempel på när de funnit 

en bok för svår eller för tråkig för att läsa ut hela. En bok som varken Hillevi eller Hugo 

avslutade var Candide av Voltaire som de läste under sitt andra år på gymnasiet. De tyckte 

att språket var svårt, att handlingen var besvärlig att följa med i och att den var alldeles 

för ålderdomlig. Helen beskriver dessutom hur det gick till senaste gången klassen skulle 

läsa en bok i svenskan. De hade åtta skönlitterära verk med temat dystopi att välja mellan, 
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fyra klassiker och fyra moderna verk. Helen hade då valt att läsa en av klassikerna men 

valde att ge upp 50 sidor in boken för att istället byta till en av de mer moderna, lättlästa 

böckerna. Här avbryter Hillevi i konversationen och inflikar:   

 

Exempel 3. 

Hillevi: Alltså när man väljer själv då kan man ju som styra lite själv. Alltså lärarens 

böcker det är oftast typ för att vi ska lära oss nånting och då är dom inte lika roliga att 

läsa” 

Helen: ”mmm ja men det är typ bra att om man får såhär typ alternativ så man ändå får 

känna att man har lite att välja mellan”  

 

De tycker att det är positivt att de fått möjligheten att välja bort de klassiska böckerna till 

förmån för de nyare ungdomsdystopierna, och de tycker att det ger en känsla av att man 

får välja själv. Samtidigt är de positiva till att de inte får helt fria händer att på egen hand 

sköta bokvalet. De menar att om de fått i uppgift att själva låna en dystopisk roman av 

alla de titlar som finns i biblioteket så hade det varit ännu svårare att faktiskt hitta något. 

De menar att läraren har bra insyn om de böcker hon har valt och att det torde vara relativt 

bra böcker specifikt utvalda för uppgiftens ändamål. 

 

Jag frågade eleverna om de, när de läste i skolan, tyckte att det var roligt och/eller om de 

läste bara för att de var tvungna. Helen svarade då att: ”Det beror ju på boken” och menar 

att innan man börjat läsa så påbörjar man den för att man måste, men under läsningens 

gång så förändras synsättet om boken är bra. Då blir det någonting som är roligt istället. 

Åter använder eleverna Candide som exempel när läsningen sker enbart på grund av att 

man ska klara uppgiften. De fann aldrig någon njutning i att läsa boken menar de. Helen 

som under läsningen av en dystopisk roman, först hade valt 1984 av George Orwell att 

läsa gav upp på liknande sätt som under läsningen av Candide. Den upplevdes vara svår 

och gammalmodig enligt henne. Därav bytte hon till en av de nya ungdomsdystopierna, 

som enligt henne, var en genuint rolig bok att läsa. Hugo är dock inte övertygad om det 

överhuvudtaget kan vara roligt att läsa skönlitterära böcker i skolan, han säger att han 

enbart läser för att han är tvungen. Han påpekar att han motiveras till att läsa på grund av 

att man inte kan klara uppgiften annars. Att få se en filmatisering av den bok de läst kan 

vara på vinst eller förlust menar de. Somliga elever kanske inte ser poängen med att läsa 

boken om de ändå ska se filmen efteråt medan andra tycker att det är roligt att ställa boken 

och filmatiseringen av den mot varandra och jämföra de båda.  

 

På frågan hur de vanligtvis går tillväga när de ska välja bok när de väljer själva svarade 

de:  

Exempel 4.  

Helen: ”Jag har tittat typ först på omslag” 

Hugo: ”Omslag, baksida” 
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Helen: ”Ja, sen om den känns intressant kanske man läser på baksidan så om det ser bra 

ut” 

Intervjuare: ”Men bara kanske?”  

Helen: ”Nej men, om man, om man tycker att en bok ser intressant ut på framsidan då 

läser man ju på baksidan också. Fast egentligen kanske man borde läsa på baksidan 

innan” 

Intervjuare: ”Men framsidan är alltså det som fångar blicken först helt enkelt?”  

Hugo: ”Ja det är klart”  

Hillevi: ”Och typ titeln” 

Intervjuare: ”mm titeln, framsidan” 

Helen: ”Eller om det är typ en, en författare som man känner igen som man läst tidigare 

kanske man ger den en större chans typ” 

 

Helen brukar även titta på topplistor inom de genrer hon är intresserad av, eller så frågar 

hon sina vänner om tips när hon är på jakt efter en bok att läsa. Hillevi brukar också höra 

sig för med sina vänner, samt leta efter böcker som har uppföljare så hon kan fortsätta 

läsa böcker inom den serien. Hugo blir också mer sugen på att läsa en bok om en kompis 

har rekommenderat den till honom. Eleverna anser att lästips från vänner i samma ålder 

går före rekommendationer från vuxna även om de, och framförallt då bibliotekarierna, 

också kan ge bra tips. De böcker som skyltas i deras skolbibliotek tycker de delvis 

fungerar som anonyma tips men att det ibland känns som om det är bibliotekarierna som 

försöker tala om för en vad de borde läsa.   

  

Eleverna hade blivit ombedda att ta med tre skönlitterära verk till intervjun för att kunna 

berätta mer ingående om hur de går tillväga när de väljer bok. Alla tre elever hade glömt 

bort att göra detta, men eftersom intervjun skedde i biblioteket så fick de innan intervjun 

startade botanisera bland böckerna i biblioteket och välja ut tre titlar som de skulle kunna 

tänka sig att läsa antingen på fritiden eller i skolan. Hugo valde Harry Potter och de vises 

sten av J.K. Rowling, Fighting spirit av Markus Zusak och I skuggan av San Siro av 

Martin Bengtsson. Se figur 2 nedan för att se omslagen till Hugos val. Helen valde Tusen 

gånger starkare av Christina Herrström, Bara inte du av Katarina Von Bredow och även 

hon hade valt en Harry Potter bok, den sjunde delen i serien Dödsrelikerna. Se figur 3 

nedan för att se omslagen till Helens val. Hillevi valde böckerna Skuggvarelser av 

Magnus Nordin, Hur kär får man bli av Katarina Von Bredow och Om jag kunde drömma 

(första boken i Twilight-serien) av Stephanie Meyer. Se figur 4 nedan för att se omslagen 

till Hillevis böcker.  
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Figur 2. Hugos bokval.  

   
  

Figur 3. Helens bokval.  

   
 

Figur 4. Hillevis bokval.  
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Hugo förklarar varför han valde dessa tre böcker. Han valde Harry Potter och de vises 

sten eftersom han har hört från bekanta och familj att det är en riktigt bra bokserie. Han 

har sett alla filmer i serien och tyckt att de var bra och är därför sugen på att börja läsa 

böckerna för att kunna jämföra dem med filmatiseringarna. Den är lite tjockare än vad 

han kanske är van vid men tycker ändå att det är värt att lägga ned lite mer tid på den om 

det skulle visa sig att den var bra. När det kommer till valet av boken Fighting Spirit så 

gick Hugo enbart på författarens namn, Markus Zusak. Han har läst en bok av honom 

tidigare i skolan och gillade författarens humor och stilistiska drag. Boken han läst av 

honom tidigare tyckte han var bra och han skulle därför vilja läsa mer av samma 

författare. I skuggan av San Siro valde Hugo på grund av att den hade en framsida som 

väckte hans intresse. Framsidan är ”sportig” och sport är något som Hugo tycker är roligt 

att läsa om. Dessutom så har han hört att vänner som läst den tyckt om att läsa den.  

 

Efter att Hugo berättat bakgrunden till sina bokval så förklarar Helen varför hon valt de 

tre böcker hon har med sig. Tusen gånger starkare valde Helen för att hon har sett filmen 

som hon tyckte var superbra och hon har alltid tänkt att hon ska läsa boken sedan dess. 

Helen valde boken Bara inte du för att hon har läst författaren Katarina Von Bredow 

tidigare. De böcker som hon läst av henne tidigare tyckte hon var riktigt bra och vill därför 

fortsätta att läsa böcker av henne. Helen har dessutom en god vän som också tycker om 

att läsa Von Bredows böcker och de brukar tipsa och prata med varandra om dem. Helen 

menar att båda dessa titlar har en viss igenkänningsfaktor och att även det spelade in i 

valet. I valet av Harry Potter och dödsrelikerna så syftade Helen snarare till hela Harry 

Potter-serien eftersom hon läst samtliga böcker förut. Hennes mamma började högläsa de 

första delarna för henne när hon var liten och hon har varit förälskad i bokserien sen dess. 

Hon menar att man kan läsa om dem hur många gånger som helst utan att ledsna och att 

det är roligt att diskutera böckerna med kompisar som är lika stora fans av serien som hon 

själv. Framsida, baksida eller tjocklek var ingenting som Helen begrundade i sina val. 

 

Hillevi fick därefter berätta bakgrunden till sina bokval. Skuggvarelser valde hon därför 

att hon tyckte sig känna igen författarens namn, Magnus Nordin. Hon kan inte säga helt 

säkert varför hon känner igen det namnet men hon tror att hon läst något av honom 

tidigare. Framsidan och titeln var inget som hon tyckte var särskilt intressant men när hon 

läste på baksidan av boken så väcktes hennes intresse. Valet av Hur kär får man bli 

motiverades på liknande sätt som Helen motiverade valet av Harry Potter. Hon har läst 

nästan alla böcker av Katarina Von Bredow och kan helt enkelt inte få nog av dem. Alla 

hennes kompisar har också läst dessa böcker och ibland läser de tillsammans för att kunna 

diskutera dem sinsemellan. Den sista boken Hillevi valt var första delen ur Twilight-serien 

Om jag kunde drömma och den boken har hennes syster rekommenderat henne samt att 

de har hela serien tillgänglig hemma. Hon vill läsa boken eftersom den handlar om 

vampyrer och eftersom det är spännande när man får läsa om något som skiljer sig från 

det verkliga livet och ens egen vardag.  

 



 

31 

Intervjun avslutades med frågan vad fördelarna respektive nackdelarna är med de olika 

metoderna kring hur bokvalet går till i skolan. Metoden som går ut på att eleverna får 

välja bok på egen hand diskuterades först. Nedan, i exempel 5, följer ett utdrag från 

diskussionen.   

 

Exempel 5.  

Helen: ”Man läser nått man vill läsa”  

Hillevi: ”aa annars är det lätt att man ba skiter i det, alltså nu har jag ju valt en bok för 

att jag tycker den intressant då är det ju större chans att jag läser den å som läser den 

med glädje å inte bara för att jag måste”  

Intervjuare: ”just det” 

Hillevi: ”Då äre lättare att typ förstå handlingen och allt sånt dära, när man vill läsa”  

Hugo: ”Som Hillevi säger, om jag har valt boken själv då har jag större motivation att 

läsa klart den än om nån annan har valt den åt mig. Jag vet inte varför men det bara 

känns som att det ska va så”  

Helen: ”Men det är väl också kanske att man verkligen alltså läser typ alla ord. Jag vet 

själv att om man läser en bok som man kanske inte vill läsa då blire lättare att man ba 

skummar igenom sidan, å läser men man uppfattar kanske inte vad man läser. För så kan 

man göra ibland att man läser en hel sida och så kommer man ändå inte ihåg vad man 

har läst, så får man läsa om och man får läsa om flera gånger och ändå inte riktigt 

uppfatta vad det är man har läst”  

Intervjuare: […] vad ser ni för nackdelar?  

Helen: ”Det blir väl utspritt, alla läser lite olika”  

Hillevi: ”Men det är som hon har alltid en uppgift åt oss för att vi läser och då är det 

svårt att liksom ena till en uppgift om en läser typ en dystopi och en läser en självbiografi 

å, alltså det går ju som inte att göra typ en uppgift av massa olika genrer och typer av 

böcker och en läser en på 500 sidor en på 10 sidor liksom”  

 

Metoden där läraren väljer bok tycker eleverna är positiv eftersom att valet går snabbt till, 

de behöver inte lägga ned någon tid på att själva hitta en bok. Helen påpekar också att när 

läraren väljer så vet man per automatik att man kommer klara uppgiften om man läser 

just den boken. När de fick välja en bok utifrån åtta olika titlar i momentet med dystopiska 

böcker så hade läraren hävdat att det var lättare att klara uppgiften om man läste 

klassikerna, eftersom de har mer innehåll att analysera. Men Helen, som först hade valt 

en av dessa titlar, tyckte det blev svårare eftersom hon inte förstod innehållet. De moderna 

böckerna var lättare att läsa men svårare att analysera. Både Hillevi och Helen anser att 

de båda är duktiga, flitiga läsare men att de klassiska verken ändå är något för 

komplicerade för dem. De tar också upp fördelarna med att kunna diskutera det lästa med 

sina klasskamrater när alla eller flera har läst samma bok. Hillevi menar att när man får 

diskutera med någon annan så är chansen ganska stor att man får ta del av sådant som 

man själv kanske hade missat. Nackdelarna med att läraren väljer är att man måste läsa 

något som man inte gillar. Då kan det ofta bli så att man istället för att läsa i boken googlar 
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den, ser filmen, eller frågar någon annan i klassen som man vet har läst den om vad den 

handlar om. Att ha en dialog mellan lärare, elev och bibliotekarie i valet tror Hillevi, Hugo 

och Helen kan vara problematiskt. De anser att det i klassen finns för många starka viljor 

och åsikter bland eleverna, men att om det hade fungerat så skulle det vara önskvärt. 

Dessutom så skulle denna metod ytterligare kunna sänka motivationen hos de elever som 

från början kanske trott att de skulle få läsa det som de själva ville men som i slutändan 

kanske inte fick det.  

 

5.1.2 Elevgrupp från skola 2 

Precis som med elevgrupp 1 startade jag även denna intervju med frågan vad de tycker 

om läsning i största allmänhet och eleverna svarade utan någon bestämd turordning. Den 

som tog till orda först var Tindra. I exempel 6 kan man läsa ett utdrag från intervjun där 

Tindra börjar med att besvara denna första fråga.  

 

Exempel 6: 

Intervjuare: ”Vad tycker ni om att läsa skönlitteratur? Är det roligt, tråkigt?” 

Tindra: ”Jaa, alltså för min del, alltså jag läser inte så mycket, men när jag läser så 

tycker jag det är kul att läsa, om man hittar en bra bok, man kommer in i det ganska 

ordentligt om man läser. Så skönlitteratur är en bra grej, plus att folk behöver läsa mer.  

Tage: Nej men själv, jag tycker jättemycket om att läsa men det problemet är att jag är 

lat, eh jag tycker det är drygt att hitta, ja ibland fastnar jag för en bok, jag kommer in i 

tider där jag bara vill läsa och då hittar jag en bokserie och läser klart den på några 

veckor. Men jag tycker det är kul att läsa det gör jag”  

Tove: Alltså jag tycker också det är kul att läsa men jag känner att jag läser inte lika 

mycket som jag vill läsa, jag känner att jag, alltså det är inte det att man inte har tid. Att 

man lägger tid på att göra dummare grejer liksom, sitta vid datorn en hel dag, göra 

ingenting” 

Tage: ”aa sitta på facebook och sånt”  

 

Jag frågade vilka typer av böcker de tycker om att läsa och Tove svarade att hon tycker 

om att läsa lite allt möjligt. Humor, deckare, thrillers och ”struntböcker” tycker hon 

framförallt om. En riktig favorit hos henne är Roald Dahl. Tindra läser endast böcker 

skrivna av kvinnliga författare i år, svenska författarinnor framförallt. Hon tycker om att 

läsa ungdomsböcker och crossover men undviker gärna deckare. Tage gillar böcker som 

har en intressant huvudkaraktär att följa, det ska finnas en viss mystik över denne tycker 

han. Eleverna påpekar att det är viktigt att en bok redan i första kapitlet fångar ens intresse 

och griper tag i en direkt. Elevernas mardrömsscenarion när det gäller läsning i skolan 

skiljer sig ganska mycket från varandra. Tove klarar inte av ungdomliga kärleksdramer. 

Tindras absoluta mardröm är att läsa Strindberg och hon menar att man i skolan får läsa 

alldeles för många böcker av svenska, vita, överklassmän (hennes ordval). Nordiska 
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kriminalromaner är något som Tage inte hade klarat av om de varit tvungna att läsa något 

sådant i skolan.  

 

De strategier som eleverna använder sig av för att välja bok är olika. Tindra brukar 

frekvent besöka biblioteket för att hålla sig uppdaterad. Men hon läser också diverse 

bokbloggar, frågar vänner om tips och brukar dessutom besöka bokcafé Pilgatan där hon 

umgås och diskuterar böcker med andra. Tage tycker att det bästa sättet att hitta något 

som man tycker om är att vara noga med att läsa sammanfattningen på baksidan. Verkar 

boken intressant, samtidigt som man fortfarande inte är helt säker, så menar han att man 

utöver det kan läsa recensioner på internet för bilda sig en bättre uppfattning. Tage har 

dessutom vid flera tillfällen läst böcker efter att ha sett filmatiseringar av dem. Filmerna 

berättar bara en del av historien tycker han så därför brukar han läsa boken om han tyckte 

filmen var bra. Tove brukar gå mycket på omslag eftersom framsidan ofta vittnar om 

vilken typ av bok det kommer vara. För henne är även titeln ganska viktig. Alla tre kan 

avskräckas om boken är för tjock. Desto tjockare boken är, desto viktigare är det att man 

vet att man verkligen vill läsa den. Tage är av åsikten att en bok inte heller får vara för 

kort eftersom man vill ha ut så mycket av den som möjligt om den är bra.  

 

När diskussionen går in på läsning i skolan kontra på fritiden så faller informanterna in i 

samma kör och säger att skolan ibland tar bort det roliga i att läsa. Att man hela tiden 

måste göra andra saker som avbryter själva läsupplevelsen. Tove menar också att när 

skolan begränsar utbudet av de böcker man får läsa till t.ex. bara en viss genre, då 

försvinner en del av intresset kring uppgiften. Tindra instämmer och säger att de allt som 

oftast måste läsa klassiker i skolan och att det inte är speciellt roligt. Tage är av samma 

åsikt och berättar att han under deras senaste litteraturmoment inte tyckte någon av de 

böcker som fanns med på lärarens lista över verk att välja mellan lät intressant. Han 

frågade då läraren om han fick läsa en annan bok som inte fanns med på listan men som 

han var genuint intresserad av att läsa istället. Tage menar att det är det positiva med att 

läsa på fritiden, att man får välja de böcker som man själv vill läsa och är intresserad av, 

utan att behöva tänka på om det är en lämplig bok för att man ska lyckas med uppgiften 

eller inte. Tove tycker att det hade varit roligt om man hade fått mer tid till att läsa i 

skolan. Har man tilldelats en bok som man inte är intresserad av att läsa så är det svårt att 

engagera sig i den hemma. Hon menar att hemma finns det så många olika 

störningsmoment som dator, tv och mobil o.s.v. och att det därför hade varit bra om man 

kunde komma igång med boken i klassrummet. Jag frågade eleverna om de alltid läser 

färdigt böckerna de läser i skolsammanhang och Tove hävdar att hon alltid gör det. Enligt 

henne är det bortkastad tid att påbörja en bok, läsa t.ex. 200 sidor, för att sedan inte läsa 

ut den. Det är en av anledningarna till varför hon läste ut hela Brott och straff av Fjodor 

Dostojevskij i ett tidigare moment trots att hon tyckte den var dålig. Tage och Tindra 

menar att man ska ha tur när man väljer en bok ur lärarens lista och att det spelar in om 

man läser klart den eller inte. De tycker att det är lite av ett vågspel då de inte vet så 

mycket om böckerna som finns med på listan. Oftast har de bara titel och genre att basera 
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sitt val på. När Tindra i ett tidigare moment valde att läsa Huckleberry Finn av Mark 

Twain gav hon upp halvvägs för att den tråkade ut henne.  

 

Läser eleverna böcker i skolan för att det är roligt eller för att de måste? Jag ställde denna 

fråga i syfte att ta reda på vilka förutsättningar en bok behöver för att det ska vara roligt 

att få ta del av den i skolan och vilken typ av bok som eleverna anser vara yttre 

motiverande. Tove tog till orda först och i exempel 7 följer ett utdrag från intervjun som 

behandlar denna fråga.  

 

Exempel 7. 

Tove: ”Det är ju roligt att läsa, man börjar ju läsa boken för att vi är tvungna men sen 

brukar det bli kul. Det är ganska givande, tids nog”  

Intervjuare: ”Vad är målet med att läsa, är det för att det är kul att läsa eller för att klara 

en uppgift som t.ex. få ett bra betyg?”  

Tove: ”Det finns nog olika uppfattningar. Min uppfattning är att den här boken är väl 

troligtvis bra så då ska jag försöka tycka om den, om den inte är bra så blir man ju såhära 

att aha jag måste läsa den för att man måste, men annars tycker man att den kanske är 

jätteintressant och man genuint tycker om att läsa den, för jag minns att vi skulle ha 

kärleksromaner och jag avskyr kärleksromaner men jag läste Doktor Glas och jag tyckte 

att den var jättejättebra. Nä men jag älskar Doktor Glas och liksom då så ba såhär så 

gör man ju en såhär liksom en ordentlig grej på den och tycker om att läsa den”  

Intervjuare: Så om man hittar en rolig bok då läser man för sin egen skull och om den är 

tråkig då läser man bara för att klara uppgiften?” 

Tindra: ”Ja men precis och om den är jättetråkig då brukar jag inte ens läsa den utan 

försöker klara uppgiften ändå”  

 

Tage förklarar att det är svårt att motivera läsning av böcker som de själva inte är 

intresserade av. Att läraren lockar med att få se filmen efteråt eller har någon annan typ 

av morot brukar inte fungera. Istället tror han att det bästa sättet är att först introducera en 

riktigt rolig uppgift i samband med att man presenterar boken. Men om läraren presenterar 

en tråkig uppgift som t.ex. att de ska skriva en bokrecension efter läsningen så blir 

effekten snarare den motsatta och hämmar istället elevernas motivation att läsa. Tove 

håller med Tage och säger att när de hade teater i samband med läsningen så hade de 

superroligt och att det verkligen motiverade dem till att läsa. De menar att läraren ibland 

måste vara nytänkande. Att göra samma typ av uppgift i samband med läsningen om och 

om igen tar bort det roliga i att läsa. Tindra tycker att skolan inte erbjuder tillräckligt 

mycket variation kring nationaliteter och att allt för få kvinnliga författare finns 

representerade. Hon hade gärna sett att man inkluderade fler verk från Asien, Afrika och 

Mellanöstern.  

 

Precis som eleverna från skola 1 hade eleverna från skola 2 inte tagit med sig några böcker 

till intervjun. Lyckligtvis hade vi hela skolbiblioteket för oss själva den eftermiddagen så 
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eleverna hade gott om tid att ostört välja ut tre titlar var som de kunde tänka sig att läsa 

antingen på fritiden eller i skolan. Tage valde Harry Potter och de vises sten av J.K. 

Rowling, Godnatt mister Tom av Michelle Magorian och En doft av apelsin av Joanne 

Harris. Se figur 5 nedan för att se omslagen till Tages böcker. Tindra valde böckerna 

Tjärdalen av Sara Lidman, Beckomberga – Ode till min familj av Sara Stridsberg och 

Steglitsan – av Donna Tartt. Se figur 6 nedan för att se omslagen till Tindras böcker. Tove 

valde böckerna Bära mistel av Sara Lidman, Handdockan av Inger Frimansson och Den 

enes död av Peter James. Se figur 7 nedan för att se omslagen till Toves böcker.  
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Figur 5. Tages bokval.  

 
 

Figur 6. Tindras bokval.  

 
 

Figur 7. Toves bokval.  
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Tage valde Harry Potter och de vises sten eftersom han känner sig utanför när han, enligt 

honom själv, är den enda på jorden som inte läst dem. Han säger att han är otroligt sugen 

på att läsa hela serien men att han är cirka tio år efter alla andra. Tage är relativt säker på 

att han kommer att gilla Harry Potter-serien eftersom så många andra med liknande smak 

tycker om den. De två andra böckerna, Godnatt mister Tom och En doft av apelsin 

plockade Tage ut på chans. Han påstår att han drog ut böcker från bokhyllorna på måfå 

och läste texterna på baksidan. Dessa två titlar lät i hans öron intressanta och därför föll 

valet på just dem. Han känner inte till någon av författarna sedan tidigare men känner 

igen titeln Godnatt mister Tom från ett tidigare litteraturmoment i skolan. En doft av 

apelsin vet han dock ingenting om sedan tidigare. En faktor som spelade in i valet var att 

böckerna inte skulle vara för tjocka eller för tunna. Tage chansar ofta när han väljer 

böcker eftersom det är roligt att läsa någonting bra men som inte så många andra har läst 

tidigare. Det viktigaste är dock att boken innehåller intressanta karaktärer och 

karaktärsbeskrivningar och det var ett krav som Tage tror att dessa böcker ska kunna 

uppfylla efter det att han läst på böckernas baksida.  

 

Tindra har, som jag tidigare påpekat, valt att detta år endast läsa böcker författade av 

kvinnor. Hennes val utgick därmed framförallt utifrån den föresatsen. Sara Lidman har 

varit med på hennes lista över kvinnliga författare som hon vill läsa men ännu inte gjort. 

Att valet föll på just Tjärdalen motiverar hon genom att hon känner till grundstoryn och 

av de böcker som Lidman skrivit tyckte hon att den lät mest intressant. Framsidan var 

också en faktor som spelade in i valet då hon ansåg att den (se figur 5) var den finaste av 

hennes böcker som fanns representerade i biblioteket. Sara Stridsbergs Beckomberga har 

Tindra velat läsa en längre tid och hon har varit mycket noga med att göra efterforskningar 

kring denna bok. Hon har inte läst något verk tidigare av varken Lidman eller Stridsberg 

men är nyfiken på såväl författarna som på böckerna. Donna Tartt har hon läst förut, 

Tartts debutroman Den hemliga historien läste Tindra med stor iver och hon tyckte den 

var riktigt bra. Därför är hon nu intresserad av att läsa hennes pulitzerprisvinnande roman 

Steglitsan. Donna Tartts språk tilltalade henne väldigt mycket och hon säger att ”vad hon 

än skriver så kommer jag att läsa det”. I Tindras fall var det alltså i samtliga val 

författaren som hade störst inflytande. Böckerna hon läser ska också hålla en hög språklig 

nivå och därför är hon extra noga med att läsa om författarna så att den språkliga kvalitén 

alltid håller toppklass. När det kommer till böckernas innehåll så har Tindra i allra högsta 

grad koll på Tjärdalen och Beckomberga men har ingen aning om vad Steglitsan kan 

handla om. Där spelar det dock inte lika stor roll eftersom Den hemliga historien redan 

har försäkrat henne om att författaren och hennes språk tilltalar just henne.  

 

Tove valde böcker som hon tyckte såg intressanta ut. Framsidan var det första hon tittade 

på, såg det ut som en intressant bok så läste hon därefter bokens baksida. Hon gjorde detta 

på ett antal böcker för att i slutändan välja de som lät mest spännande. Undantaget var 
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Sara Lidmans Bära mistel som hon hört talas om genom klasskamrater som läst boken i 

samband med att de skulle medverka i en pjäs om den. Både Den enes död och 

Handdockan såg vid första anblick ut att vara inom genren thrillers, en genre som Tove 

är mycket förtjust i att läsa. Hon höll därför extra utkik efter framsidor som såg ut att 

tillhöra den genren. Hon menar att det inte räcker att man vet om att boken tillhör en viss 

genre, den måste även se ut att tillhöra den rent utseendemässigt. Tove har inte läst något 

av dessa författare tidigare men vet vem Sara Lidman är samt tror hon sig ha hört Inger 

Frimanssons namn förut men kan inte riktigt sätta det i samband med någon boktitel.  

 

Intervjun avslutades med frågan vad fördelarna respektive nackdelarna är med de olika 

metoderna. I exempel 8 följer ett utdrag från intervjun där eleverna diskuterar hur 

bokvalen går till i deras klass och vad som är positivt och negativt med de olika metoderna 

som tillämpas.  

 

Exempel 8.  

Tage: ”Läraren kan få ge tips tycker jag. Men jag tycker inte det ska va dom som ska 

bestämma vilken bok jag ska lägga min fritid på att läsa” 

Intervjuare: ”Vad är fördelarna med att få välja själv?” 

Tove: ”Man tycker om boken mer och man blir mer motiverad och liksom om man blir 

mer motiverad så kan man skriva en bättre recension, man kan skriva en bättre liksom 

utvärdering” 

Tage: ”Man tycker läsning är roligare” 

Tindra: ”Jag känner också typ att om vi fick diskutera vad för sorts böcker vi ska läsa, 

typ att Tove hatar kärleksromaner, kanske hon kan få läsa något annat än en 

kärleksroman eftersom det kan ge henne mer än en kärleksroman. Men å andra sidan kan 

det ju vara intressant om läraren kan säga att då kan du läsa en annan sorts 

kärleksroman, som Doktor Glas, för det är inte en vanlig kärleksroman”  

Intervjuare: ”Vad är nackdelarna?” 

Tove: ”Ja men att man bara väljer det man brukar ta”  

 

Eleverna för därefter ett resonemang kring att läraren ofta har en poäng med varför man 

ska läsa just den bok hen har valt. T.ex. att man läser böcker från 1800-talet i syfte att 

förstå hur det såg ut på den tiden. De är medvetna om att det är nödvändigt att läsa denna 

typ av texter i samband med att man läser litteraturhistoria men önskar att bokvalen inte 

kretsade kring klassiker lika mycket som det gör i de övriga momenten. Tage menar att 

det är mycket svårare att byta bok om läraren har valt vad man ska läsa. När alla ska läsa 

samma bok är det omöjligt och när man får välja från en lista så är det oftast titlar som 

man inte känner till eller som de tror kommer vara jobbiga att ta sig igenom på förhand. 

Tage menar att när det ser ut som så och man vill byta bok, så avskräcks man eftersom 

nästa bok förmodligen kommer vara en liknande läsupplevelse, d.v.s. en negativ 

läsupplevelse. Men när man får välja själv så kan man ta något som man vet kommer 

resultera i en positiv läsupplevelse menar han. Fördelarna med att läraren väljer åt klassen 
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kan vara att man får läsa någonting som man kanske annars inte hade läst menar Tindra. 

Att få gå ur sin ”comfort zone” och upptäcka nya bra böcker. Hon påpekar dock att läraren 

även borde gå ur sin ”comfort zone” med. Det är dessutom lättare att klara uppgiften när 

läraren väljer åt en tycker Tove. En annan positiv aspekt med att läraren väljer är att man 

ibland får chansen att prata och diskutera med andra som har läst samma bok. Men är 

listan av böcker man kan välja från lång blir det sällan så och det hade ibland varit 

önskvärt om listan av böcker var kortare menar eleverna. En förutsättning för att man ska 

kunna diskutera boken utförligt är att man har andra runtomkring som har läst samma bok 

menar Tove. Nackdelarna med att läraren väljer bok diskuterar eleverna i exempel 9 

nedan.  

 

Exempel 9.  

Tindra: ”Att dom väljer tråkiga böcker. Böcker som inte intresserar en. Böcker man inte 

kan relatera till” 

Tage: ” Som under kärleksmomentet, att det bara finns en form av kärlek” 

Tove: ”Jag känner såhära att antingen så kan lärarna vara för gamla och bara välja 

såhär gamla böcker från 1900 eller så kanske man har någon som är för ung och inte har 

läst så många böcker utan väljer bara alternativ som passar in i genrer som man kanske 

har hört ska vara bra men inte har läst själv” 

Tindra: ”Jag tycker inte att lärarna använder sig så mycket av skolbibliotekarierna som 

de skulle kunna göra, det skulle vara liksom roligare för dom är bättre. Dom är ju som 

utbildade för det här. Att om lärarna gör en lista så är det böcker dom har läst och då 

blir det väldigt mycket från lärare till lärare”  

 

Tindra tycker att många lärare är kvar i det gamla tänket men att skolbibliotekarierna hela 

tiden håller sig uppdaterade och att lärarna borde nyttja dem mer än vad de gör för 

tillfället.  

5.2 Lärarintervjuer 

5.2.1 Intervju med Runa 

Runa är svensklärare på skola 1 och undervisar elevgrupp 1. Jag inledde intervjun med 

frågan hur Runa vanligtvis arbetar med skönlitteratur i sina klasser. Hon förklarar att det 

är olika beroende på vilken kurs det är hon undervisar i och att hon förhåller sig till de 

aktuella styrdokumenten. Runa tycker om att arbeta med olika typer av teman med olika 

infallsvinklar i sin litteraturundervisning. I Svenska 1 har hon tema Uppväxtskildringar 

och eleverna får välja vilken bok de ska läsa själva. De måste dock välja en svensk 

författare och historien måste kretsa kring en ung människas uppväxt eller barndom. 

Utöver det att eleverna  själv får välja inom angivna ramar så brukar Runa även plocka 

ihop en vagn med diverse titlar på skolbiblioteket som eleverna kan välja ifrån. I samband 

med att Runa färdigställer denna bokvagn brukar det finnas en dialog med 

skolbibliotekarien om vilka titlar som borde finnas med där påstår hon.  
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I Svenska 2 undervisar Runa eleverna i litteraturhistoria och då är det hon som väljer vad 

eleverna ska läsa för texter. Flera av dessa texter är kortare utdrag från kända verk som 

Homeros Illiaden och Odyssén, Njals Saga eller Den unge Werthers lidanden av Goethe. 

De enda verk som eleverna ska läsa i sin helhet är Voltaires Candide och Guy de 

Maupassants Fettpärlan. Runa anser att Candide är en utmanande bok men att hon brukar 

läsa de första kapitlen tillsammans med klassen för att de enklare ska komma in i 

handlingen. Hon är medveten om att alla kanske inte klarar av att läsa den i sin helhet 

men ser inte det som ett problem, eftersom de enda som behöver göra det är de som 

eftersträvar ett högt betyg. De som inte läser klart ska ändå ha möjlighet att klara av ett 

godkänt betyg på uppgiften menar hon. Runa har aldrig låtit sina elever välja valfri bok 

inom valfritt område, utan mest frihet har de getts i sådana fall som i kursen Svenska 1 

då eleverna får välja valfri bok inom en viss genre och som uppfyller vissa förutbestämda 

krav.  

 

I Svenska 3, som är den kurs elevgrupp 1 läser, har Runa valt att arbeta med temat 

Dystopi. Hon har tillsammans med skolbibliotekarien valt ut åtta titlar som eleverna kan 

välja mellan. Jag ville veta lite mer om hur hon la upp detta moment och bad henne att 

berätta om det. I exempel 10 berättar Runa om hur hon arbetat med temat dystopi i klassen 

som elevgrupp 1 går i.  

 

Exempel 10  

Runa: ”Nu har jag ju valt ut. Jag har också pratat med bibblan men jag har valt dom jag 

vill att dom ska välja bland för att jag vet att dom funkar”  

Intervjuare: ”Har du läst några av dessa?”  

Runa: ”Jag har läst alla” 

Intervjuare: Du har läst alla till och med? Snyggt. Och du har haft en dialog med 

skolbibliotekarierna också?”  

Runa: ”Ja. Dom gav mig förslag på äldre, klassiska dystopier”  

 

Något senare under intervjun visar hon mig de åtta titlar som eleverna kan välja mellan i 

detta moment och hon berättar att hon ville ha fyra klassiska dystopier och fyra nya, 

moderna ungdomsdystopier för att få en god variation i svårighetsgraden. Uppgiften 

examineras genom att eleverna ska skriva romananalyser och Runa menar att i en sådan 

uppgift är enklare att klara uppgiften om man väljer att läsa en av klassikerna. Det är 

visserligen svårare läsning säger hon, men innehållet är lättare att analysera än de 

moderna ungdomsböckerna som i vissa fall inte har särskilt mycket substans. För att 

motivera eleverna och samtidigt få dem att förstå vad en dystopi är för något så valde 

Runa att visa filmen Hungerspelen för eleverna innan hon presenterade böckerna som de 

skulle läsa. Boken Hungerspelen av Suzanne Collins var inte med bland de åtta titlar Runa 

använt sig av. En bok som fanns med var dock Divergent av Veronica Roth som påminner 
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om Hungerspelen och Runa tror att många ovana läsare motiverades att välja Divergent 

eftersom de tyckte om filmen Hungerspelen.  

 

I Svenska 3 väljer Runa alltid ut de böcker som eleverna ska läsa, även fast eleverna oftast 

önskar att få välja själva. När hon väljer ut böcker är hon mycket noga med att de har ett 

relevant innehåll, att de passar in i det tema som hon tänkt arbeta inom och att de faktiskt 

förmedlar någon typ av budskap. Men även tjockleken på böckerna spelar roll. 

Anledningen till varför Runa valt att arbeta med Candide och Fettpärlan är för att de är 

korta. När det gäller de mer klassiska verken, och då framförallt inom litteraturhistorien, 

är det viktigt att välja något som eleverna faktiskt kan läsa i sin helhet menar hon.  

 

Jag frågade Runa om hon brukar anpassa bokvalen efter klass och om hon ibland 

använder sig av titlar som har följt med henne från hennes utbildning eller barndom. 

Hennes svar går att läsa i exempel 11.  

 

Exempel 11.  

Runa: ”O ja. Jag körde ju dystopitemat i en naturetta ifjol, jätteduktiga elever. De treor 

jag har nu är svagare, inte lika läsmotiverade så då körde jag det här populära teman nu 

där” 

Intervjuare: ”Hur går du tillväga när du gör den avvägningen?” 

Runa: ”Det är väl också det här om dom vill läsa eller inte, alltså vad de har visat under 

åren. Hur läsvilliga och hur arbetsvilliga de är. Det är mycket det som styr, många har 

aldrig läst en bok och de måste komma förbi det. De kan inte koncentrera sig.  

Intervjuare: ”Just det. Men finns det titlar som har följt med dig från din egen barndom 

eller utbildning som du använder i dina klasser idag?”  

Runa: ”Alltså inte av de här, det är kanske är om man kör litteraturhistoria. Jag kör ju 

inte Vinterviken å, eller Ondskan.” 

Intervjuare: ”Okej så det är inget medvetet val att ja men jag läste den då, den var bra, 

den funkade på mig?”  

Runa: ”Nej, utan nu äre ju, eftersom jag är med i läslustgruppen också så har jag ju bra 

koll på de här nya måste jag ju stoltsera med” 

 

Läslustgruppen är en grupp bestående av fem svensklärare samt en skolbibliotekarie, 

samma skolbibliotekarie som medverkar i denna studie, som alla läser och håller sig 

uppdaterade kring nya titlar o.s.v. Det är de som bestämmer vilka böcker som 

skolbiblioteket ska köpa in och vilka titlar som ska införskaffas som helklass- eller 

gruppuppsättningar.  

 

För att motivera sina elever att läsa brukar Runa se över vilka elever det är som upplever 

svårigheter att faktiskt komma igång med läsningen och föreslå att de antingen lyssnar på 

ljudboken eller att de läser en lättläst version utifall de inte skulle klara av att läsa boken. 

Runa menar också att man som lärare genom att erbjuda flera olika böcker att välja 
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mellan, samtidigt som man har läst böckerna själv, kan hjälpa varje elev att hitta rätt bok. 

Att uppmuntra eleverna genom att säga t.ex. ”den här boken kommer passa dig som 

handen i handsken”. Det är också viktigt att de böcker som går att välja mellan räcker till 

alla som väljer att läsa just den boken. För om flera elever väljer att läsa samma bok och 

utbudet inte räcker till, då kommer somliga elever att bli besvikna redan innan läsningen 

har börjat och det är något som Runa helst vill undvika. Hon påpekar att hon påverkas av 

utbudet av böcker som finns att tillgå på skolbiblioteket eftersom hon arbetar mycket med 

framförallt gruppuppsättningar. Utbudet av böcker på skolbiblioteket är dock bra tycker 

Runa och menar att det finns en god variation bland böckerna. 

 

Det vidgade textbegreppet är en nödvändighet för att man ska kunna anpassa lärandet till 

varje individuell elev tycker Runa. Hon tror att om vi hade haft kvar en litterär kanon 

idag, där samtliga elever skulle vara tvungna att läsa t.ex. Strindbergs Röda rummet, så 

skulle de flesta inte klara ett godkänt betyg. 

 

Istället för att ta med tre titlar som hon skulle kunna tänka sig att använda i sin 

undervisning så hade Runa med sig de åtta böcker som hon använder i sitt moment kring 

temat Dystopi. De fyra klassikerna av dessa åtta är: 1984 av George Orwell, Fahrenheit 

451 av Ray Bradbury, Kallocain av Karin Boye och Du sköna nya värld av Aldous 

Huxley. De fyra mer moderna ungdomsdystopierna är: Divergent av Veronica Roth, 

Legend av Marie Lu, Uppstigandet av Karen Bao och Den utvalde av Lois Lowry. Under 

intervjun kom vi överens om att gå in lite närmare på tre av dessa. De tre böcker vi 

fokuserade på var 1984, Legend och Divergent. Omslagen till dessa tre titlar går att se i 

figur 8. Bakgrunden till varför Runa använde sig av temat Dystopi i sin undervisning var 

för att ha med just 1984 av George Orwell. Men att hela klassen skulle läsa den var det 

aldrig frågan om, eftersom många elever inte skulle klara av den uppgiften. Dystopier är 

populära idag och det är viktigt att försöka erbjuda eleverna sådant som är populärt bland 

dem menar Runa. 1984 har ett rikt innehåll och är, om man är en van läsare, perfekt när 

man ska skriva en romananalys anser hon. Legend av Marie Lu valde Runa som en slags 

motsats till 1984. Den är lättläst och lättillgänglig samtidigt som den öppnar upp för 

fortsatt läsning eftersom det är en följetong. Det är en bok för ovana läsare men har tyvärr 

inte så mycket till innehåll menar Runa. Den kommer vara betydligt svårare att analysera 

och nå ett högt betyg med, men den kommer vara lättare att ta sig igenom och förstå än 

1984 eller någon av de andra klassikerna påpekar hon. Divergent av Veronica Roth är den 

senast utkomna titeln bland de åtta. Bakgrunden till varför Runa valde att ha med den är 

för att många har sett filmen men inte läst boken. Hon tror att flera elever som tyckte att 

filmen var bra eller som gillade Hungerspelen kommer kunna tänka sig att läsa Divergent. 

Filmen kan också fungera som ett stöd för elever som har svårt att koncentrera sig och 

dedikera sig helt till läsningen. Divergent landar någonstans mittemellan 1984 och 

Legend tycker Runa eftersom den är relativt lättillgänglig, samtidigt som den har ett bra, 

analyserbart innehåll.  
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Figur 8. Runas bokval. 

 
 

Den sista frågan jag ställde till Runa var vilken metod hon föredrar att använda sig av och 

vad hennes tankar om att arbeta med helklassuppsättningar, gruppuppsättningar 

respektive fritt val är. Hennes svar redogörs för i exempel 12.  

 

Exempel 12.  

Runa ”I svenska 1 kan jag tänka mig att man läser samma bok i första terminen å att de 

blir nå analys å analysprov och sen att de får välja inom ett tema och göra en muntlig 

redovisning”  

[…] 

Intervjuare: ”Vad är fördelarna om läraren väljer?” 

Runa: ”Ja men vi vet ju mycket mer och, det beror ju på vilken lärare det är, men jag 

tänker att det ska passa alla och att det finns för alla läsare, och att det inte bara är 

gamla böcker. Och det ska ju inte vara de böcker som jag läste i gymnasiet heller”  

Intervjuare: ”Nu arbetar ju inte du så, att du låter eleverna gå att välja själva, men vad 

tror du fördelarna/nackdelarna är med ett sådant upplägg?” 

Runa: ”[…] jag har ingen aning om hur man examinerar just det, mina har ju alltid valt 

utifrån en bokvagn där vi har plockat in titlar som passar in utifrån vissa kategorier” 

Intervjuare: ”Precis, för det måste ju som va problematiskt om man inte känner till boken 

att examinera någon som läser den” 

Runa ”Jaa Absolut. Absolut. Det är ju inte så att jag varje gång när jag har valt 

uppväxtskildringar att jag hunnit läsa alla böcker men då utgår man ju ifrån temat i 

boken och kanske om man ska göra en muntlig redovisning då funkar det ju ändå, det är 

inte så många aspekter att ta reda på det är ganska lätt att jämföra då vad dom lyfter 

fram och så vidare. Men jag kan tänka mig läsloggar, det är ju populärt” 

 

Runa är tydlig med att hon inte ser några uppenbara fördelar med att låta eleverna välja 

fritt. I sådana fall ska det begränsas till ett tema eller en specifik genre. Hon menar att det 

är bäst om läraren kan hitta flera olika böcker som passar flera olika läsare. Det är också 
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viktigt att det finns en dialog antingen mellan lärare och elev eller elev och 

skolbibliotekarie om det råder osäkerhet kring valet hos någon elev. Eleverna ska helt 

enkelt veta vad det är som de ger sig i kast med innan de gör sitt val.  

 

5.2.2 Intervju med Rolf 

Precis som Runa arbetar Rolf på olika sätt beroende på vilken årskurs det är han 

undervisar i. I årskurs 1 så tycker han om att arbeta med kortare texter och det är vanligt 

att de arbetar med novellanalyser. Målet är att de även ska försöka hinna med att läsa två 

romaner under läsåret. Det är hans mål i samtliga årskurser. I Svenska 1 brukar Rolf ha 

ett ungdomsromanstema och upplägget varierar från år till år. Ibland läser eleverna 

samma bok, Jan Guillous Ondskan och Mikael Niemis Populärmusik från Vittula är 

exempel på två böcker som Rolf använt sig av förut. Den metod som Rolf använt sig av 

flest gånger är dock att eleverna får läsa böcker gruppvis. I Svenska 2 brukar han ha 

litteraturhistoria och då brukar valen av texter variera bland de texter som finns 

representerade i deras läromedel. 

 

Exempel 13.  

Rolf: ”Grundtanken som jag har är att ingen ska sitta och läsa en bok helt individuellt 

utan det ska finnas några som har läst boken så de har möjlighet att diskutera det dom 

har läst och så. Men då gör jag grupper och så väljer jag ut ett antal ungdomsromaner 

som ska handla om uppväxtskildringar kan man säga, som tema lite grand. Sen får de 

önska vilken bok de vill läsa. Lotta har jag nog gjort vissa gånger också men ofta brukar 

jag låta grupperna diskutera sig fram till en bok som dom helst vill läsa och så om det 

krockar mellan grupperna kan man lotta lite grand. Dom har ju inte haft nått helt fritt val 

utan där kan man säga att det är ett begränsat val inom ett tema. […] Sen brukar dom 

ofta läsa en roman till och där, då har jag gjort lite olika, ibland då har de… det jag 

brukar undvika helt och hållet är att eleverna får välja helt fritt. Alltså läsa vad som 

helst”  

 

Alla ska ha någon som de kan föra en dialog och en diskussion med om boken menar 

Rolf. När han färdigställer listorna över böcker som eleverna kan välja mellan så har han, 

enligt honom själv, hyfsat bra koll på titlar som borde vara med. Men han är inte särskilt 

kunnig på mer nya titlar och för att få med lite modernare verk att välja mellan brukar han 

ibland fråga skolbibliotekarierna om tips och råd. Även kollegor brukar ge förslag på 

böcker som de har läst och tycker är bra. Någon enstaka gång har skolbibliotekarierna 

kommit på besök i klassrummet och berättat om böckerna som eleverna kan välja mellan 

att läsa för att på så sätt motivera dem till läsning. Men det är ytterst sällan han tar tag i 

och styr upp något sådant menar Rolf. Samarbetet med skolbibliotekarierna sker oftast i 

samband med att Rolf vill få in nya, fräscha titlar till sina listor med verk som eleverna 

kan välja från eftersom han sällan har tid över att läsa själv. Listorna är en blandning av 

litteratur som han själv läst och har kunskaper om, samt nyare, mer moderna titlar som 
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antingen skolbibliotekarierna eller kollegor har tipsat om. Jag frågade om eleverna har 

något inflytande i valet och om de kunde komma med önskemål över titlar som borde 

finnas med på listan och Rolf svarade att han ibland låtit eleverna varit med om att få 

välja tema. Han har några gånger även låtit elever som kommit med önskemål, som 

representerar bilden av de böcker som redan finns på listan, läsa dessa istället.  

 

Rolf har nyligen hållit i ett litteraturmoment där eleverna ska läsa kärleksromaner. I det 

momentet fanns det med 20 titlar att välja mellan och en faktor som han hade i åtanke var 

att fördela jämnt mellan könen. tio av titlarna skulle vara skrivna av kvinnliga författare 

och 10 av manliga. En annan faktor var att det skulle finnas en god blandning av klassiker 

och nya, mer moderna verk. Av dessa 20 titlar fanns Torka inga tårar utan handskar av 

Jonas Gardell eftersom det skulle finnas med en bok som visade en annan typ av kärlek, 

den mellan två människor av samma kön. Att lyfta fram verk som berör HBTQ-frågor 

tycker Rolf är önskvärt men att det är lätt att glömma bort det när man arbetar med olika 

teman och det temat inte är kärleksromaner. Han försöker att anpassa valen till olika typer 

av läsare också, för ibland stöter han på elever som aldrig läst en bok tidigare och då är 

det viktigt att det finns verk som är hanterbara för dem. Det ska t.ex. finnas böcker som 

inte är alltför tjocka och som har ett mer simpelt språk som ovana läsare finner 

överkomligt. Något som Rolf brukar ha i åtanke är att undvika pocketböcker eftersom 

teckenstorleken oftast är mindre i dem. En annan viktig faktor är innehållet i böckerna 

menar han. Rolf är medveten om att eleverna ofta vill ha spänning redan från första 

kapitlet, samt att vissa elever helst vill ha en något mer humoristisk läsupplevelse. Enligt 

honom måste därmed listan också, även om den behandlar ett visst tema, ha en rik 

variation i tempo och karaktär.  

 

Jag frågade Rolf om han har några titlar som följt med honom från hans ungdom eller 

utbildning och han svarade enligt följande i exempel 14.  

 

Exempel 14.  

Rolf: Jo men alltså den är väl nån enstaka. En som jag kommer på spontant det är ju just 

Ondskan som jag var inne på för det är ju en väldigt gammal bok vid det här laget men 

den har ju blivit lite grand av en ungdomsklassiker så det är ju en sån där bok som har 

följt med länge. Men jag har ju försökt förnya så det inte bara, så att eleverna inte känner 

att vi bara läser böcker som är flera årtionden gamla för det kommer ju ut otroligt mycket, 

särskilt om man tänker på ungdomsromanssidan så kommer det ju ut otroligt med böcker 

varje år alltså. Jag tycker det är viktigt att få in nytt men jag tycker absolut inte det är fel 

att ha med sånt som är lite äldre men det får inte bli liksom bara sådana äldre.  

 

Rolf berättar också att böcker som t.ex. Flugornas Herre av William Golding även kan 

komma med på olika listor när man arbetar med diverse teman.  
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För att motivera eleverna brukar Rolf, med eleverna i Svenska 1, ha en genomgång om 

varför det är viktigt att läsa skönlitteratur. Han brukar även fråga eleverna om deras 

läsupplevelser och deras erfarenheter samt vad de tänker kring och förväntar sig av 

litteraturmomenten i skolan.  

 

Om alla elever ska läsa samma bok så blir utbudet i skolbiblioteket ganska styrande menar 

Rolf. Det finns inte överdrivet många titlar som det finns cirka 30 exemplar av och som 

ingen annan lärare på skolan ska använda under samma period. Han påpekar dock att 

lärarna kan påverka utbudet av helklassuppsättningar genom att köpa in det de önskar om 

budgeten räcker till det. I övrigt är hans åsikt att utbudet på skolan är bra och att det finns 

många olika genrer och titlar att tillgå. Rolf är av samma åsikt som Runa, att betyget kan 

påverkas av bokvalet. När eleverna får välja från en lista är han noga med att rätt elev 

läser rätt bok för att på bästa sätt kunna klara uppgiften och finna läsningen 

tillfredsställande. När det gäller helklassuppsättningar är det en helt annan femma 

eftersom varje klass har olika typer av läsare, somliga är starka läsare, andra är svaga 

läsare. När alla elever ska läsa samma bok och valet landar på en ganska utmanade bok 

kommer vissa elever få det mycket svårare att klara ett bra betyg än om han hade valt 

någonting enklare. I Rolfs exempel är detta Torgny Lindgrens Ormens väg på 

Hälleberget som han använt sig av vid tidigare tillfällen. Rolf tycker ändå att eleverna 

ska utmanas när det gäller läsning och förespråkar att de ska försöka utforska titlar som 

ligger utanför det som de är vana vid. Det vidgade textbegreppet är även Rolf positiv till, 

han menar att det möjliggör för lärare att utforma lektioner och moment efter klass och 

elev, för att på så sätt kunna få ut det mesta ut av dem. Han tillägger dock att han tycker 

att texterna man ska arbeta med i svenska 2 och litteraturhistoria är mer styrda på något 

sätt och han upplever det som underförstått vad det är man ska beröra under den kursen.  

 

De tre böcker som Rolf har valt att presentera lite närmre är Kejsarn av Portugallien av 

Selma Lagerlöf, Ondskan av Jan Guillou och Populärmusik från Vittulla av Mikael 

Niemi. Omslagen till Rolfs bokval syns i figur 9. Kejsarn av Portugallien är en annan 

bok som Rolf tidigare har arbetet med som helklassuppsättning. Den är relativt 

utmanande i språket eftersom det är en något äldre bok menar han, men handlingen är 

ganska rättfram och lätt att förstå. Den är inte heller särskilt lång, vilket ofta är ett plus 

hos eleverna när man ska läsa klassiker. Han har bland annat använt den i Svenska 3, men 

det beror på klassens kompetens. Är det en studiemotiverad klass kan de få läsa den 

tidigare än så. Både Populärmusik från Vittulla och Ondskan är bra uppväxtskildringar 

tycker Rolf och han brukar använda dem i Svenska 1 när de arbetar med det temat. Han 

brukar välja böcker som han själv tycker är bra när han sätter ihop sina listor. Ondskan 

brukar även många elever tycka om och den har visat sig fungera flera gånger förut, det 

verkar vara en bok som alltid går att använda menar han.  
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Figur 9. Rolfs bokval.  

    
 

På den sista frågan, vilken metod Rolf föredrar att använda sig av och vad han tycker om 

att arbeta med helklassuppsättningar, gruppuppsättningar respektive fritt val, så svarade 

Rolf enligt exempel 15 nedan:  

 

Exempel 15. 

Rolf: ”Man måste ju ha instrument för att kontrollera på nå sätt hur noga eleverna 

egentligen har läst en roman, hur noga dom har gått in i romanen. Där är det ju lättare 

om, på ett sätt, om man läser samma romaner där, ja men som jag sa tidigare, där kan 

man styra väldigt mycket vilka frågor, man kan formulera frågor runt romanen å så, så 

att dom gör att dom måste gå in i den. Jag har ju jobbat med läslogg ganska mycket 

också” 

Intervjuare: ”Du nämnde också att skolbibliotekarien har vart med nån gång och 

presenterat böcker i klassen. Hur funkade det upplägget?”  

Rolf: ”Jag tycker ofta det har funkat bra. Nu är det några år sedan jag gjorde det. Jag 

tror inte jag har gjort det med den här klassen som jag har nu. I stort tycker jag att det 

är en bra modell och det är ju också ett sätt att få in, biblioteken har ju efterfrågat större 

samarbete när det gäller inte bara litteraturen utan större samarbete över huvud taget. 

Men jag tror att det är positivt att dom får komma in liksom i klassrummet”  

 

Den vanligaste modellen, och den som Rolf tycker fungerar bäst, är att arbeta med 

gruppuppsättningar. Han tycker även att det finns fördelar med att arbeta med 

helklassuppsättningar, men att nackdelarna, som t.ex. ett mer begränsat utbud och 

omöjliggörandet av att anpassa bok efter elev, kan vara problematiskt. Han själv tycker 

inte att eleverna ska få välja helt fritt i biblioteket eftersom han vill ha en viss kontroll på 

vad de läser och att de läser ungefär samma typ av bok. Han menar även att det är mycket 

svårare att lägga upp ett fungerade moment där eleverna läser olika typer av böcker. Man 
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blir helt enkelt mer begränsad och kan bara arbeta med uppgifter som läslogg eller 

recensionsskrivande.   

 

5.3 Intervjuer med skolbibliotekarier  

 

5.3.1 Intervju med Siv  

Siv, som är skolbibliotekarie på skola 1, menar att samarbetet mellan lärare och 

skolbibliotekarier på skolan ser olika ut. Det är en stor skola med många lärare och vissa 

engagerar sig mer än andra. Framförallt är det svensk- och engelsklärarna som tar kontakt 

med biblioteket och vill samarbeta i olika moment. Men även inom språkämnena är det 

bara ett axplock lärare som faktiskt hör av sig till biblioteket på regelbunden basis. Annars 

är det, som Runa nämnde i sin intervju, läslustgruppen som är mest engagerade när det 

gäller intresset kring elevers läsning och kring skönlitteratur. Enligt Siv är det ändå 

ganska vanligt att lärare väljer ut böcker i dialog tillsammans med henne eller någon av 

de andra bibliotekarierna på skolan. Ofta beror det på att lärarna själva inte alltid har tid 

att läsa igenom och sätta sig in i nya titlar och därför är det många som uppskattar att 

bibliotekarierna kan hjälpa till att göra i ordning vagnar innehållande olika 

gruppuppsättningar o.s.v. Siv arbetar mycket med just gruppuppsättningar och har goda 

kunskaper om vilka böcker som passar t.ex. en gymnasieetta eller gymnasietvåa.  

 

Hon upplever det som att det finns två olika läger bland svensklärarna på skolan. Vissa 

intresserar sig för litteraturen och tycker det är roligt att hålla sig uppdaterad om nya titlar 

o.s.v. och de har dessutom ett eget brinnande läsintresse, medan andra kanske riktar in 

sig mer på de språkliga aspekterna i ämnet. Siv är inte speciellt förtjust i att en hel klass 

elever kommer och lånar böcker på egen hand inför ett litteraturmoment. Ibland dyker det 

upp en hel klass utan förvarning och ska låna böcker och då blir bibliotekariernas 

arbetsbörda för stor. De hinner inte hjälpa alla elever att hitta det som de letar efter och 

kan heller inte ge förslag på titlar samtidigt som de måste ta itu med andra arbetsuppgifter 

som ett sådant upplägg medför. Hon tycker att läraren åtminstone ska vara närvarande i 

biblioteket när klassen ska låna böcker så att denne kan fungera som en extra resurs. 

Enligt henne är det i första hand klasskamraters eller vänners tips som eleverna går efter, 

i andra hand lärarens och i tredje hand skolbibliotekariens. Siv tror att det förhåller sig på 

det sättet eftersom lärarna är de som håller i momentet och att eleverna upplever det som 

att de vet vilka böcker som borde läsas för att på bästa sätt klara uppgiften.  

 

Jag frågade Siv hur hon brukar bemöta elever som besöker biblioteket och vill ha råd om 

vilken bok de ska välja.  

 

 

 



 

49 

Exempel 16. 

 Siv: ”Jag hoppas att vi kan möta dom på ett mycket professionellt sätt. Vi försöker ta 

reda på vad de är intresserade av att läsa, om de läser mycket eller lite är ganska viktigt 

att veta. Och ja, är det något speciellt ämne dom vill ha med i skönlitteraturen. Ja lite 

grand så där. Får det vara en historisk bok eller vill man ha en nutid, man försöker nysta 

i de ändarna. Vill du ha en ungdomsbok eller vill du ha en vuxenbok? Och det är ju ofta 

den frågan man ställer. Och den vet jag inte om den är vettig att ställa alltid, det kanske 

är dumt många gånger, men det är ju så här att när de är lite läsare så antar man att de 

klarar en ungdomsbok bättre än en vuxenbok och så. Och jag vill ju gärna att de ska 

klara uppgifterna också som dom får, jag vill inte stjälpa dom med skönlitteraturen för 

då är det liksom, då gör man skönlitteraturen en otjänst också, och eleven liksom, att dom 

inte går tillbaka till skönlitteraturen utan det var bara ett usch, ett måste helt enkelt. Och 

jag vill ju gärna skapa läslust också egentligen, det är ju det man vill som bibliotekarie” 

Intervjuare: ”Exakt, för det är väl så att en negativ läsupplevelse kan förstöra en del” 

Siv: ”Ja ganska så mycket faktiskt. Och det är väl många som har vittnat om det, att 

skönlitteraturen i skolan gjorde att man inte fortsatte att läsa som vuxen på grund av de 

negativa minnen som man har från skolan. Och då vill man ju gärna att de ska hitta en 

bok som dom kan ta sig igenom och känna nån slags behållning av i alla fall. Nu har vi 

ju så många elever som inte läser så mycket så det blir väldigt mycket ungdomslitteratur 

nu på gymnasiet. Tyvärr alltså. För man är inte läsare, man är inte på den nivån, man 

har en dålig läsförståelse”  

 

Sivs erfarenhet är att de som oftast kommer och frågar efter hjälp är ovana läsare. De vet 

inte riktigt var de ska börja när de ska hitta en bok som de skulle vilja läsa. Vana läsare 

går direkt ut i hyllorna och letar själva, samtidigt som de är mer benägna om att fråga 

andra läsvana vänner om tips. Siv tror också att många lärare har en egen typ av kanon 

som spelar in bakom kulisserna. Att det finns ett slags behov att ha med en del klassiker 

i undervisningen. Men när eleverna är så pass lässvaga, som hon menar att många på 

denna skola är, så kan man inte förvänta sig att de ska klara av att läsa ett sådant verk 

påstår hon. Hon anser att ovana läsare måste börja med ungdomsromaner för att sedan 

succesivt arbeta sig uppåt i svårighetsgrad.   

 

Jag frågade vilka genrer som är populära bland eleverna idag och Siv svarade att 

ungdomsromanerna, uppväxtskildringarna, länge har haft greppet om förstaplatsen bland 

flest utlånade böcker men att flugor också kommer och går. Hon förklarar att för några år 

sedan var det fantasyböcker som var otroligt populära men att de idag är fullkomligt 

ointressanta bland eleverna, undantaget är Harry Potter. För ett tag sedan var även 

vampyrböcker och böckerna i Hungerspelen-serien eftertraktade men intresset för dem 

har nu svalnat. Bland lärarna är det populärt att läsa temat dystopier i Svenska 3 och då 

är det framförallt ungdomsdystopierna som är aktuella. Hon tycker att det är ganska trist, 

att eleverna inte klarar av att läsa klassikerna ens tredje året på gymnasiet. Siv är insatt i 

Runas Dystopimoment och de båda hjälptes åt att välja ut de åtta dystopier som eleverna 
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kunde välja mellan. Siv, som då ansvarade för utlåningen av böckerna, la märke till att 

eleverna nästan enbart valde en av de fyra ungdomsromanerna. De få som faktiskt valde 

en av klassikerna kom tillbaka med dem någon dag senare, precis som Helen gjorde. 

Deckare och Thrillers har aldrig varit särskilt populärt på skolan heller, utan det är 

ungdomsböckerna som alltid varit den genre som varit mest populär. Siv tror att det är 

igenkänningsfaktorn i dessa böcker som gör dem så attraktiva. Att böckerna utspelar sig 

i nutid och att eleverna kan relatera till och koppla ihop det med sin egen världsbild. Hon 

tror att det är vänskapsrelationer, sociala problem, kärleksrelationer och utvecklingen av 

jaget och identiteten som ofta fångar elevernas intresse. Det i samband med att de är 

lättare att ta till sig och förstå än vuxenböcker tror hon är det vinnande receptet. En annan 

genre som har varit en riktig uppstickare de senaste åren är självbiografiska romaner 

hävdar Siv. Jag är Zlatan Ibrahimovic av David Lagercrantz är den överlägset mest 

populära men hela genren har fått ett riktigt lyft på senare år. 

 

Faktorer som Siv tror spelar in på elevernas bokval är först och främst bokens kronologi, 

att boken har en rak tidsföljd och inte hoppar för mycket fram och tillbaka. Hon tar även 

upp att det ofta är olika i valet mellan killar och tjejer. Killar tenderar att vilja läsa böcker 

med en manlig huvudkaraktär och vill helst inte läsa böcker som lägger fokus på kvinnliga 

karaktärer. Detta är något som Siv anser att lärare måste arbeta mer aktivt med att försöka 

ändra på eftersom det är ett sätt att lära sig något om det motsatta könet. Svaga läsare vill 

ofta läsa böcker som är skulle kunna vara verkliga, det ska gärna vara baserat på en sann 

historia också. Ibland när eleverna kommer in i biblioteket och ska låna en bok är det 

uppenbart att de är tvingade att läsa den bok de lånar tycker Siv. När eleverna kommer 

med den inställningen redan från början så tror hon att de redan innan de har påbörjat 

läsningen har ställt in sig på att de inte kommer tycka om boken. Att de börjar läsa boken 

bara för att de vet att de måste om de ska kunna klara uppgiften.  

 

Bland de ovana läsarna och de som nästan inte läser alls är det vanligaste kriteriet att 

boken ska vara kort berättar hon. I de studieförberedande klasserna ligger fokus ofta på 

bra betyg menar Siv. De som vill nå ett högt betyg väljer ofta de svåraste titlarna som 

finns att välja mellan och ibland beror det på att läraren indikerat att man inte kan nå ett 

annat betyg än godkänt när man läser en ungdomsbok. Men så borde det inte vara menar 

hon, man kan göra en minst lika bra analys av en ungdomsbok som en klassiker och när 

lärare försöker få eleverna att läsa mer utmanade böcker med förhoppningen att nå ett 

högre betyg så kan det sluta precis tvärtom. Att eleverna tar sig vatten över huvudet och 

får ett lägre betyg istället.  

 

Siv upplever det som om att lärarna väljer böcker utifrån vad de tror att eleverna vill 

läsa och inte vad de behöver läsa. De behöver läsa om t.ex. HBTQ-frågor eller texter 

med det motsatta könet i fokus och om andra viktiga saker som lärarna inte tar tag i 

tycker hon. Hennes åsikt är att lärarna borde styra bokvalen ännu mer mot innehållet än 

vad de gör idag. ”Jag tror att lärarna lägger ned för lite tid i valet av litteratur” säger 
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hon. Siv menar att lärarna inte varierar sig särskilt mycket utan har sina stående teman. 

Att vara ung idag är det vanligaste temat som man använder sig av i Svenska 1 och 

lägger man inte ned tid på att hålla sig uppdaterad vad för slags nyutkommen litteratur 

som finns inom denna genre och vad det faktiskt innebär att vara ung idag så missar 

man hela poängen påstår Siv. Åter igen tar hon upp böcker med HBTQ och menar att 

det är en stor del av att vara ung idag och påpekar att det är få lärare som faktiskt 

inkluderar denna typ av böcker.  

 

De tre böcker som Siv har tagit med sig till intervjun är Hans Olssons Inga bomber över 

skärholmen, Håkan Nessers Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö och Jag ska 

egentligen inte jobba här av Sara Beischer. Siv har alltså valt tre författare som alla i 

grund och botten är lärare från början. Hon har medvetet valt ganska lättläst litteratur 

men som ändå har ett väldigt bra budskap och engagerande historier. Inga bomber över 

skärholmen valde Siv eftersom den är så nyansrik och svävar mellan att vara en HBTQ-

roman då den beskriver en djup vänskap mellan pojkar samtidigt som den ger en inblick 

i det mångkulturella Sverige. Olsson är en riktigt kompetent författare tycker hon och 

många av hans böcker tar upp just HBTQ-frågor. Den här boken rekommenderar hon 

till lärare som ska arbeta med temat Ung idag och den passar både pojkar och flickor. 

Hon anser dock att den är för lång med sina 320 sidor för att de elever som inte läser 

alls ska orka läsa klart den. Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö valde hon för att 

den lämpar sig väl när man arbetar med svenska som andraspråk och elever som läser 

det. Den passar även elever som går första året på gymnasiet. Boken är både spännande 

och visar eleverna hur det var att växa upp i Sverige på 60-talet med den svenska 

idyllen. Men den hanterar också olika typer av sorg där ena föräldern ligger inför döden 

och den andra tampas med alkoholproblem. Jag ska egentligen inte jobba här handlar 

om en tjej som har teaterdrömmar men som börjar arbeta inom äldrevården istället. Siv 

valde den eftersom många elever som läser tredje året på gymnasiet och som ska ut i 

arbetslivet kan få nytta av att läsa den.  
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Figur 10. Sivs bokval.  

 
 

Jag frågade Siv hur de arbetar med att synliggöra litteraturen i skolan och hon svarade 

som följer i exempel 17.  

 

Exempel 17.  

Siv: ”Alltså vi har ju den här bloggen, mediakoll, där vi lägger in gruppuppsättningar 

och sånt för att det ska underlätta för lärarna att hitta nått där. Det ligger ju i lärum, 

mediakoll. Ja, sen skyltar vi lite ibland med skönlitterära teman vi har på bänken där 

ute du vet. Sen har vi läsveckan som vi jobbar med, med författarskap och det och då 

försöker vi skylta upp också”  

 

I biblioteket finns ett stort bord vid ingången där böcker skyltas och i fönstren placeras 

nyinkomna titlar med omslagen riktade utåt mot korridoren. Läsveckan är en vecka som 

skolan dedikerar till läsning av skönlitteratur. Under denna vecka bjuds författare in att 

föreläsa i klassrummen och eleverna får bland annat se filmer baserade på böcker, utföra 

bokrelaterade uppdrag. Varje morgon ska lärarna dessutom högläsa stycken ur 

skönlitterära verk för eleverna. Siv upplever det dock som att skyltningen inte väcker 

något intresse hos eleverna. De titlar eller teman som visas upp är sällan de som checkas 

ut menar hon.  

 

När Siv läste på universitetet så var det en annan typ av bibliotekarieutbildning än vad 

det är nu. Under hennes utbildning fick de studera skönlitteratur, bokprat och 

litteraturförmedling och hon tycker det är synd att det idag inte är så längre. Hon tycker 

också att om man ska arbeta på ett skolbibliotek så behöver man även ha en del 

pedagogiska kunskaper också, men det är inte heller något som 

bibliotekarieutbildningen lär ut.  

 

Sista frågan var vilka fördelar respektive nackdelar de olika metoderna medför. Siv 

börjar med att förklara att metoden där eleverna får komma och välja bok på egen hand 
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oftast stjälper snarare än hjälper eleverna. Beståndet av böcker i biblioteket är för stort 

för dem vilket gör det svårare att hitta något specifikt och att det allt som oftast 

resulterar i att eleverna väljer något som de inte kommer tycka om menar hon. Siv 

tycker det är bättre att eleverna får välja från ett mindre utbud av gruppuppsättningar 

istället. Till lässvaga grupper förordar hon att man arbetar med en helklassuppsättning, 

eftersom man då kan arbeta reciprokt med den och tillsammans gå igenom och bena upp 

texten med eleverna. De måste få arbeta med handling, tid, miljö, karaktärer o.s.v. och 

läraren måste förvissa sig om att klassen klarar av att bena ut denna typ frågor för att 

sedan kunna gå vidare och arbeta på något av de andra sätten. Det handlar kort och gott 

om att försäkra sig om att eleverna har en tillräckligt god läsförståelse för att klara av ett 

litteraturmoment där allting inte är lika styrt som när man arbetar med en 

helklassuppsättning. Fördelarna med att arbeta med gruppuppsättningar är att man kan 

ha med böcker som passar flera olika typer av läsare. En klass kan nämligen ha flera 

läsvanor läsare och ett stort antal lässvaga elever och då är det bra om det finns något 

som passar alla. Läraren måste dock tänka på att variera sina upplägg och inte bara 

arbeta på samma sätt hela tiden, något som är lätt hänt om man arbetar mycket med 

gruppuppsättningar hävdar Siv.  

 

5.3.2 Intervju med Sigun 

Sigun är skolbibliotekarie på skola 2. Hon berättar att samarbetet på skolan mellan 

lärare och skolbibliotekarier är ganska dåligt. Det har länge diskuterats på skolan hur 

samarbetet ska kunna ökas och förbättras men att det har varit svårt att få till.  

Hon säger att det är någonting som är önskvärt hos alla parter och att det inte finns 

något direkt motstånd, men arbetsbördan hos lärarna och bibliotekarierna är stor och det 

har varit för stressigt för dem att få till något möte. Just nu är samarbetet mer sporadiskt 

och oftast är det svensk- och engelsklärarna som söker ett samarbete. Lärarna arbetar 

mycket med skönlitteratur i sin undervisning och de köper själva in vad de vill ha i form 

av grupp- eller klassuppsättningar. Finns det pengar kvar i slutet av året kan det hända 

att ämneslagen frågar bibliotekarierna om tips på böcker som de tycker borde 

införskaffas. De har ingen läsgrupp som på skola 1 utan det är ämneslagen som själva 

bestämmer vad som ska köpas in. Biblioteket köper inte in några uppsättningar utan 

köper bara in enstaka exemplar, uppsättningarna köper ämneslagen in.  

 

I årskurs 1 har de sen några år tillbaka ett läsprojekt där Sigun och lärarna i de aktuella 

klasserna träffas för att bestämma sju olika titlar som de ska köpa in som eleverna i 

årskurs 1 ska få välja mellan och behålla som sin egen. Eleverna får välja varsin bok, 

läsa den och sedan träffas, klassöverskridande, i de grupper som valt samma bok för att 

diskutera den tillsammans med varandra. Efter att eleverna läst och diskuterat boken så 

uppmuntras de till att byta böcker med varandra för att på så sätt öppna upp för fler 

läsupplevelser.  
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Jag frågade Sigun hur hon bemöter elever som kommer och frågar om hjälp att välja 

bok. Hennes svar syns i exempel 18.  

 

Exempel 18.  

Sigun: ”Jag försöker ju alltid få lite kontakt med eleven så jag vet dels hur läsvan 

eleven är, men också vilka intressen. Ja alltså man kan fråga lite grand om vad tycker 

du om för böcker, vad har du läst tidigare, vill du fortsätta eller är du nyfiken på en 

annan genre. Sen är det ju så att alltid när man tipsar om böcker så är det alltid bäst att 

tipsa om böcker som man tycker om själv. Så därför försöker jag givetvis att läsa så 

mycket som möjligt i alla typer av läsnivåer och genrer och så vidare. Och jag har ju 

givetvis genrer där jag är svagare, för man hinner ju inte läsa allt. Och sen styrs jag ju 

lite grand av eget intresse givetvis så att det är klart att man påverkar där. Och det 

märker jag också när jag går ut och presenterar de här böckerna i läsprojektet, att det 

är jätteviktig hur man presenterar för att jag har ju märkt det under de här åren att jag 

styr elevernas val väldigt mycket beroende på hur entusiastisk jag är för den titel som 

jag presenterar. Och det där kan jag liksom styra beroende var jag ser liksom att det 

slår väldigt mycket va. Så att det är att när man tipsar om böcker så är entusiasmen 

otroligt viktig.  

 

Sigun tipsar såklart om böcker som hon själv inte har läst också men då har hon läst om 

boken och har en god uppfattning om vilken typ av bok det är och vad den handlar om. 

Men det bästa boktipset en elev kan få tycker hon är tips från kompisar. Det spelar 

ingen roll hur kunnig man är inom litteratur eller hur entusiastisk man är kring en bok, 

ett tips från en vuxen trumfas alltid av ett tips från en vän. Oftast när elever kommer och 

frågar efter hjälp att hitta en bok så är de ganska säkra på vilken typ av bok de vill ha, 

de kan t.ex. komma fram och fråga efter hjälp att hitta en rolig eller spännande bok. 

Sigun menar att det inte är det lättaste, humor och spänning är högst individuellt och 

hon måste därför ställa frågor och bena ut vad de är ute efter. Vana läsare vet oftast vad 

de vill ha och går direkt ut i hyllorna och börjar botanisera medan ovana läsare inte 

riktigt vet vart de ska ta vägen berättar Sigun. Ett tips som hon ger, vare sig man är en 

van eller ovan läsare, är att låna hem två eller tre böcker på samma gång. För man vet 

aldrig om den bok man valt kommer vara bra eller inte, då är det bra om man kan lägga 

undan den och välja någonting annat istället. Precis som Siv nämnde i sin intervju tar 

även Sigun upp det faktum att fantasy genren har tappat enormt bland intresset hos 

eleverna. Det var populärt för ett antal år sedan och olika typer av trender kommer och 

går, som t.ex. vampyrböcker och dystopier. Just nu tycker hon inte att det är lika tydligt 

vad som är populärt idag, läsarna följer inte en och samma ström längre utan det är 

väldigt spridda skurar menar hon.  

De flesta böcker som biblioteket lånar ut till eleverna är de böcker som lärarna har valt 

ut åt dem. Lärarna tycker Sigun är ganska styrda av kursplanen när de väljer vilka 

böcker som ska finnas med bland de titlar som eleverna kan välja mellan. Inte enstaka 

titlar, men när det handlar om olika teman. Enstaka titlar väljer många lärare utifrån vad 
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de själva har läst och vad de redan är bekanta och vana vid. Men det blir problematiskt 

tycker hon eftersom de flesta lärare inte har tid att bekanta sig med nya titlar och hålla 

sig uppdaterade. Tradering tror hon är något som är vanligt förekommande hos flera 

lärare.   

 

De tre böcker som Sigun har tagit med sig till intervjun och som hon skulle kunna tänka 

sig att rekommendera till olika typer av elever är Jag heter inte Miriam av Majgull 

Axelsson, Vägen av Cormac McCarthy och Jellicoe Road av Melina Marchetta. Siguns 

tre bokval och dess omslag syns i figur 11 nedan. Jag heter inte Miriam valde hon för 

att hon själv tyckte den var fantastisk och för att det är en bok som alla borde läsa. Hon 

menar att ingen kan läsa den boken utan att bli berörd på ett eller annat sätt, det finns 

något för alla i den helt enkelt. Hon tycker att den ger en god inblick i hur livet kunde se 

ut i förintelselägren samtidigt som den är väl skriven. Den berör ett engagerande ämne 

tycker hon. Jellicoe road brukar hon tipsa elever som är någorlunda läsvana eftersom 

den har en sådan fascinerande uppbyggnad av berättelsen. Den är full av mystik och 

lockar in läsaren med sin otroliga historia menar hon. Vidare menar hon att språket är 

vackert och boken får läsaren att verkligen tänka till och fundera. Vägen är också en bok 

för de lite mer läsvana eleverna. Den kräver en viss mognad och ställer ganska höga 

krav på läsförståelsen anser hon. Även Vägen är en av Siguns favoritböcker och hon 

anser att den passar bra in om man ska ha ett dystopitema. Den skildrar också relationen 

mellan en far och son riktigt bra menar hon.  

 

Figur 11. Siguns bokval.  

 
 

Efter det att vi diskuterat de böcker hon haft med sig så går vi in på frågan kring 

litteraturförmedling, se exempel 19.  

 

Exempel 19. Intervjuare: ”Hur arbetar ni här på biblioteket för att väcka intresse och 

synliggöra böcker helt enkelt?” 

Sigun: ”Vi har ju ett glasskåp i korridoren som vi ser till att vi byter väldigt ofta så det 

inte blir sådär att man slutar titta va, utan att det inte ska stå mer än två veckor för att 
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då kanske man tittar till om det är nått ämne som kommit upp, och så försöker vi ha 

ämnen som händer just nu eller nånting som ändå på nått vis engagerar eleverna” 

Intervjuare: ”Är det alltid ett tema?” 

Sigun: ”Ja, eller det händer väl nån gång att vi bara ställer ut nya böcker men oftast så 

har vi ett tema som vi plockar ihop till. Nä men annars så är det väl att vi i mån om 

plats även försöker skylta i hyllorna så man inte bara ser ryggarna när man kommer 

utan att det finns någonting. Vi ställer upp på disken också nyheter, vi har en pelare 

också där vi ställer ut nyinköpta. Ja i stort sätt så är det sånt vi alltid gör. Sen har vi en 

gång per år i samband med världsbokdagen då vi brukar ha en utställning då vi 

presenterar de böcker som vi har köpt in det senaste året sen förra världsboksdagen 

och då ställer vi in stora bord i biblioteket och besökarna kan gå runt och titta, känna 

på böckerna och läsa baksidan för att få lite tips”  

 

Sigun upplever det som att det som skyltas fungerar som anonyma tips och att en hel del 

av det som skyltas lånas ut. Något som hon tycker är belönande eftersom de lägger ned 

en mycket tid på att göra i ordning och arrangera skylningar och utställningar i 

biblioteket. Utöver detta så fungerar även läsprojektet som ett sätt att synliggöra 

litteratur och uppmuntra till läsning. Precis som Siv tog upp i sin intervju så nämner 

även Sigun att det är bra om lärarna presenterar de böcker som valts ut i läsprojektet 

eftersom lärarnas rekommendationer går före bibliotekariernas. Sigun vill att 

bibliotekarieutbildning ska fokusera på olika inriktningar. I deras yrkesutövning 

behöver man egentligen inte några kunskaper om skönlitteratur och de behöver inte ha 

några kunskaper om litteraturförmedling heller påpekar hon. Det är inte hennes jobb att 

väcka läslust hos eleverna utan hennes arbete går ut på att iordningställa information åt 

litteratur så att det är sökbart och att alla kan hitta igen det de letar efter. Men så ser inte 

hennes vardag ut som skolbibliotekarie, där ingår de uppgifter som hon egentligen inte 

ska behöva fokusera på i allra högsta grad. Ofta är det så att bibliotekarierna på ett 

bibliotek får ta på sig olika typer av uppgifter och ansvar eftersom det finns så många 

olika områden inom litteraturen som man kan rikta in sig på. T.ex. engelskspråkig 

litteratur, skönlitteratur eller faktaböcker. Därför skulle hon vilja att man i utbildningen 

kunde specificera vad man skulle vilja rikta in sig på mer ingående.  

 

Avslutningsvis gick vi närmare in på de olika metoderna som lärarna använder sig av i 

undervisningen och Sigun började med att kommentera fördelarna med att arbeta med 

gruppuppsättningar. Att eleverna kan byta bok tycker hon är essentiellt när det kommer 

till läsning. Tycker inte eleverna att boken är bra, om de tycker den är dålig rent ut av, 

då är chansen att de läser ut boken mycket låg. Den möjligheten har de ju inte när man 

arbetar med helklassuppsättningar. Hennes åsikt är att varje elev borde ha rätt till att 

läsa något som matchar deras litterära kompetens. En annan fördel med att arbeta med 

flera olika titlar på en och samma gång är att eleverna börjar tipsa varandra om de 

böcker som de har läst om de tyckte boken var bra. Det är ovärderligt menar hon 

eftersom de bästa tipsen kommer från kompisar eller klasskamrater. När eleverna får 
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välja själva från hyllorna i biblioteket så är det många som bara väljer en bok på måfå 

påstår hon. När det dessutom kommer ner 30 elever samtidigt och som alla ska låna en 

bok så är det omöjligt att hinna med att hjälpa alla. Ofta slutar sådana scenarion med att 

flera elever som inte fått någon hjälp uppgivet bara går där ifrån eller att de väljer en 

bok som är helt fel för dem. Det är viktigt att läraren är med när eleverna lånar böcker 

tycker Sigun och precis som Siv menar hon att de underlättar arbetsbördan avsevärt.  
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6 Diskussion 

I detta kapitel kommer jag att diskutera det empiriska materialet i relation till 

forskningsbakgrunden för att besvara de fyra frågeställningarna. Jag kommer besvara 

frågeställningarna i kronologisk ordning och jag kommer även att diskutera skillnaden 

mellan de båda skolorna där jag ställer elevgrupp 1 mot elevgrupp 2 o.s.v. Avslutningsvis 

kommer jag att ge förslag på fortsatt forskning inom området.  

6.1 Frågeställning 1 

Vilka faktorer påverkar valet av skönlitterära texter ur elevens perspektiv? Styrs 

eleverna av yttre eller inre motivation när de väljer bok? 

 

Studien visar att eleverna som medverkar föredrar att läsa inom genrerna 

ungdomsromaner och fantasy, framförallt eleverna i elevgrupp 1. De menar att det finns 

två olika typer av läsupplevelser som framförallt eftersträvas, nämligen igenkänning 

d.v.s. förmågan att kunna relatera till texten, och verklighetsflykt. Att de vill kunna 

relatera till texten och känna igen sig i den stämmer överens med det som Molloy (2003) 

tar upp om subjektiv förankring och igenkänning. Men precis som Öhman (2015) påpekar 

så vill även eleverna att vägen för verklighetsflykt hålls öppen. Spänning är något som 

efterfrågas men eleverna verkar inte koppla ihop den kategorin med deckare eller thrillers 

utan spänning tycks vara genreöverskridande och kan finnas i vilken typ av bok som helst. 

Jag tror att detta är vanligt förekommande hos läsare som inte riktigt kan tydliggöra och 

vara mer specifika med vad de tycker om att läsa för något. En spännande bok verkar vara 

en bok där tempot är högt redan från första kapitlet. Klassiker är den genre som jag 

upplever att eleverna har absolut svårast att ta till sig. Elevgrupp 1 visade absolut inget 

intresse av att läsa klassiker utan beskrev det snarare som en mardrömssituation att bli 

tilldelad en klassiker av läraren. Elevgrupp 2 var något mer öppna för att läsa mer 

klassiska verk. Tove som erfor en positiv läsupplevelse när hon läste Doktor Glas 

avskräcks inte längre lika mycket av klassikerna nu som hon gjorde förut. Både hon och 

Tindra vill dessutom läsa böcker av Sara Lidman, böcker som måste ses som moderna 

klassiker idag. Av studiens resultat att döma är det möjligt att känslan av kompetens hos 

eleverna inte kan vara särskilt hög när det kommer till att läsa just klassiker eftersom flera 

av dem har försökt och misslyckats förut.  

 

När eleverna väljer böcker så indikerar denna studies resultat att flera olika faktorer 

påverkar valet. Vanligast verkar dock vara att man går efter författare. Antingen har de 

läst författarens alster tidigare och haft positiva läsupplevelser tillsammans med den eller 

så har de hört talas om författaren från annat håll vilket har väckt deras intresse. Elevgrupp 

1 skiljer sig något från elevgrupp 2 på denna punkt. Den första gruppen har ofta läst 

författaren tidigare medan elevgrupp 2 mer ofta har hört talas om författarna tidigare men 

ännu inte läst några dessa. Inre motiverade elever läser för sin egen skull och för att det 

är roligt. När dessa elever väljer böcker baserat på vad de tidigare tyckt om eller fått 
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positiv feedback på tyder det på att det är inre motivation som styr. En annan faktor som 

omnämns är den att eleverna ibland väljer böcker vars filmatiseringar de har sett och 

uppskattat. Exempel på detta i uppsatsen är valen av Harry Potter och Tusen gånger 

starkare. Även detta tyder på en inre motivation, eftersom de vill veta vad det är filmen 

inte har haft med eller hur den skiljer sig från boken. De drivs av en impuls att vilja lära 

sig mer helt enkelt. Tips från vänner och familj är också en faktor som spelar in vilket 

visar på social meningsfullhet. Informanterna intresserar sig för sådant som människor 

runt omkring dem visar intresse för och det tyder på en inre motiverande faktor. Om man 

tittar på de böcker som eleverna inte visste någonting om innan valet, så är det framsidan 

som sätter tonen för valet. Är det en intressant framsida vänder de oftast på boken för att 

läsa på baksidan, låter synopsen intressant så väljer de den boken. Även detta vittnar om 

en inre motivation i valet anser jag. Framsidan är ingenting som kan leda till något annat 

än att man själv blir mer intresserad av boken. När eleverna läser synopsen gör de det inte 

för att ta reda på om boken är lämplig för uppgiften, de gör det för att de vill veta om de 

själva kommer tycka om boken eller inte. Tjocklek är något som verkar finnas i 

bakhuvudet på eleverna men det är ingenting som påverkar valet avsevärt. Ingen av 

eleverna valde enbart korta verk utan alla valde böcker med varierande längd. Att ha en 

viss återhållsamhet när det kommer till långa böcker är enligt mig fullt normalt och kan i 

det här fallet inte ses som yttre motiverande omständigheter. Bara i ett fall valde en elev 

bok helt på måfå och det var när Tage plockade ut En doft av apelsin. Egentligen var det 

ingenting med den boken som han tyckte lät lockande utan ville läsa något som ingen 

annan hade läst. Han ville helt enkelt ha rätten att kunna presentera en bok för andra i sin 

omgivning som de själva inte redan läst. Här har han gjort ett val som i sin tur leder till 

något annat och det är av yttre motivation. Tage vill att läsningen ska leda till möjligheten 

att imponera på någon annan. Ingen av eleverna öppnade upp boken för att titta på typsnitt 

eller textstorlek när de gjorde sina val och det tyder på att de inte valde dem för att de var 

på något sätt lättare att ta sig igenom. När det gäller skyltning så svarade elevgrupp 1 att 

det ibland kändes som att det var skolbibliotekariernas sätt att säga åt en vad de borde 

läsa. Min värdering av den här situationen är att skyltningen kan ta bort en del av deras 

känsla av självbestämmande om de känner på det viset. Det är också intressant eftersom 

bibliotekariernas avsikt brukar vara den motsatta. De skyltar ofta böcker som de tror att 

eleverna kommer vilja läsa och tycka om. Eleverna är oftast medvetna om att det är 

bibliotekarierna som skyltar böckerna och de upplever det sällan som att dessa böcker är 

ämnade för deras intressen. De upplever det snarare som att bibliotekarierna försöker 

truga på dem böcker som de tycker att de borde läsa snarare än vill.   

  

Eleverna i elevgrupp 1 påpekade att de påverkas ganska mycket av utbudet av böcker på 

biblioteket. De tycker att det blir svårare att välja när det finns så mycket att välja mellan 

och att det är en faktor som spelar in mycket i valet. Det är alltså inte bara positivt att det 

finns många böcker att tillgå eftersom de inte riktigt vet hur man botaniserar i 

bokhyllorna. Jag tror det är en faktor som leder till att många elever inte orkar lägga ned 

den tid som behövs för att hitta rätt bok utan att de istället skyndsamt väljer första bästa. 
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Elevgrupp 2 tyckte t.o.m. att listorna med verk att välja från kunde vara för långa ibland 

och att det kunde orsaka problem, speciellt eftersom det ofta innebar att man var ensam 

om att läsa en bok och inte hade någon att diskutera den med. En annan problematik är 

att läraren omöjligt hinner presentera samtliga verk och berätta om dem och lämnar det 

upp till eleverna att ta reda på själva. Något som jag inte tror att alla elever orkar lägga 

ned tid på.  

 

När eleverna får möjlighet att välja bok på egen hand så upplever jag att det är en inre 

motivation som styr. De väljer för sin egen skull, de gör val som grundar sig på tidigare 

läserfarenheter eller tips från andra och deras val är inte baserade på att de ska få ut 

någonting annat än en positiv läsupplevelse. De verkar ha en positiv känsla av 

självbestämmande när de får möjligheten att ha inflytande i undervisningen.  

 

När eleverna ska välja från gruppuppsättningar uppfattar jag det dock som att några av 

dem väljer böcker som antingen ökar deras chanser att få ett högre betyg eller underlättar 

för dem att på bästa sätt klara uppgiften. De väljer alltså inte de böcker som de helst skulle 

vilja läsa eller som de tror att de skulle tycka mest om, utan de väljer de böcker som 

gynnar dem mest i utbildningen. Ett exempel är när Helen valde att läsa 1984 eftersom 

det var den bok som Siv ansåg vara bäst för att klara uppgiften. Hon började läsa boken 

men insåg rätt fort att den var för svår och tråkig för att hon skulle orka läsa klart den. 

Hon valde då en ungdomsdystopi istället och läsningen gick då över från att vara yttre 

motiverande till inre motiverande. Eleverna berättar hur de nästan alltid, när läraren väljer 

bok (helklassuppsättning), börjar läsa enbart för att de måste, men att de under läsningens 

gång kan ändra inställning. De drivs alltså av en yttre motivation när de ska påbörja 

läsningen av boken. Är boken bra så finns det anledning att anta att det hjälper eleven i 

processen att läsa boken i sin helhet. Eleverna i elevgrupp 2 anser att en väl genomtänkt 

uppgift kan leda till ökad motivation till läsning. Det tror jag kan vara ett bra redskap om 

läraren vill undvika ett scenario där alla elever börjar läsa en bok enbart för att de måste.  

 

6.2 Frågeställning 2 

Vilka faktorer påverkar valet av skönlitterära texter ur lärarens perspektiv när 

denne väljer grupp eller klassuppsättningar åt klassen? 

 

Studien visar att bägge lärarna anser att de själva tänker mycket på elevernas kunskaper 

när de arbetar med litteraturmoment i skolan. Båda föredrar att arbeta med 

gruppuppsättningar eftersom det möjliggör att alla olika typer av läsare, starka och svaga 

o.s.v. får möjligheten att läsa något som passar just dem. Lärarna vill ha med både relativt 

svåra utmanande böcker och lättare, mer lättillgängliga titlar. De svårare titlarna (ofta 

klassiker) känns som att de hade kunnat vara representerade i en kanon och borde anses 

ha hög status medan de mer lättlästa böckerna ofta är böcker med låg status. Lärarna 

verkar alltså vilja ha en blandning mellan högt och lågt när de väljer böcker till 
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gruppuppsättningar eller listor med böcker att välja mellan. Att de även försöker ha en 

dialog med enskilda elever om vilken bok som kommer passa just dem tycker jag tyder 

på att de begrundar elevernas litterära repertoar.   

 

Runa och Rolf säger båda att de styrs mycket av styrdokumenten när de planerar 

litteraturmoment.  De arbetar på ungefär samma sätt där de har ett tema med 

ungdomsböcker i Svenska 1, litteraturhistoria i Svenska 2 och i Svenska 3 brukar de 

anpassa momentet efter klassens förmåga. Runa har ett dystopimoment i årskurs 3 och 

enligt Siv är hon inte ensam om det, hon påstår att det är mycket populärt bland lärarna 

på skola 1. Jag förstår att man måste arbeta med litteraturen på olika sätt beroende på 

vilken kurs man läser men jag tycker det är förbluffande hur lika båda dessa lärare tänker 

kring bokvalet för dessa kurser. Det står inte uttryckt i styrdokumenten att eleverna i 

årskurs 1 ska läsa texter som behandlar temat att vara ung idag eller att man ska ha 

litteraturhistoria i årskurs 2. Jag tror att det är många lärare som tänker på liknande sätt i 

upplägget kring litteraturmomenten från årskurs 1-3 och att det finns stående teman som 

inte varieras så mycket. Varför det här tänket verkar vara så utbrett kan jag bara spekulera 

i. Utbudet av böcker är också något som påverkar lärarna i deras val eftersom de båda 

arbetar mycket med grupp- och helklassuppsättningar. När det gäller enstaka titlar så kan 

biblioteket tillstå med det mesta men med uppsättningar blir de mer styrda eftersom det 

bara är vissa titlar som köps in som det. Lyckligtvis har både Runa och Rolf inflytande 

när det kommer till inköpen eftersom det är läsgruppen/ämneslagen som köper in 

uppsättningar. Men båda är nöjda med det utbud som skolbiblioteken har och eftersom 

det går att låna böcker från andra närliggande bibliotek är det sällan något större problem 

att ordna fram det man är ute efter. Med tanke på att det är lärare som har inflytande på 

vad som köps in och om det stämmer att de är låsta i sina teman så tror jag att det finns 

gott om representativa titlar till just deras teman. Det skulle nog vara mer problematiskt 

om man är en mer nytänkande lärare som vill arbeta med mer speciella titlar. Jag tänker 

på Tindra som gärna hade sätt att lärarna använde mer litteratur från samtliga världsdelar. 

Hur många grupp- och helklassuppsättningar finns det som representerar de världsdelarna 

kan man fråga sig. Rolf försöker även fördela det jämnt så att det finns lika många 

kvinnliga författare representerade som det finns manliga bland böckerna att välja mellan. 

Det empiriska materialet indikerar att könsfördelningen av författare påverkar valet av 

skönlitteratur bland lärare och elever.  

 

Rutinisering och tradering är något som Rolf medger spelar in i bokvalet ibland. Han hade 

bland annat använt Ondskan rutinmässigt i flera år. Runa hade däremot inte något 

exempel på detta men jag tänker att Candide och Fettpärlan som används i Svenska 2 

och som verkar vara stående titlar i hennes undervisning kan vara exempel på rutinisering. 

Tips från bibliotekarie och kollegor är också en faktor som spelar in i bokvalet hos lärarna. 

Jag tycker det är positivt att de lyssnar och tar till sig tips från andra i sin omgivning för 

att undvika att de rutinmässigt fortsätter med samma litteratur som de alltid har använt 

om de nu inte har tid över till att läsa och uppdatera sig själv.  
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Jag upplever det som att lärarna, i kurserna Svenska 1 och 3, arbetar inom ramarna för 

ämneskonstruktionen Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne under 

litteraturmomenten. Elevgruppens förutsättningar och erfarenheter tas i beaktning och 

litteraturen syftar till att lära eleverna om hur omvärlden ser ut och att lyfta fram 

humanistiska grundfrågor. Mer fasta studiegångar förefaller det vara i Svenska 2 och 

litteraturhistorien där det finns en slags kanon över litterära verk att välja mellan. I 

Svenska 2 är alltså ämneskonstruktionen svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne 

i bruk. Om lärarna hade låtit eleverna välja själva mer ofta skulle den metoden kunna 

hamna inom ämneskonstruktionen Svenska som färdighetsämne eftersom lärarna då inte 

kan kontrollera vad böckerna handlar om eller vilka ämnen de berör.  

 

 

6.3 Frågeställning 3 

Vilka faktorer påverkar valet av skönlitterära texter ur skolbibliotekariens 

perspektiv när denne rekommenderar böcker till elev eller lärare?  

 

Studien indikerar att bibliotekarierna är måna om att hela tiden läsa nya titlar inom olika 

genrer och teman och försöker att ha ett så brett register som möjligt. De gör detta för att 

ha kunskaper om det som läsaren är intresserad av att läsa för att på bästa sätt kunna hjälpa 

denne att hitta det hen söker efter. Deras eget läsintresse är en faktor som spelar stor roll 

eftersom de måste läsa sådant som de själva nödvändigtvis inte tycker är intressant. Det 

ingår inte heller i deras arbetsuppgift att läsa böcker, så det är något som de måste 

engagera sig med på fritiden. Siv är noga med att innehållet i böckerna stämmer överens 

med demokratiska värdegrunder och anser att det är viktigt att eleverna får ta del av 

läsning som öppnar upp för tankar om jämställdhet, allas lika värde och mänskliga 

rättigheter. Demokratiperspektivet som Molloy tar upp (se 4.3.2.) är alltså i fokus när hon 

ska rekommendera böcker. Sigun menar att det bästa tipset är sådant som man själv tycker 

om, något som Nilsson (2012) anser kan vara problematiskt eftersom vad som är bra eller 

inte är högst individuellt. Min åsikt är att både Sigun och Nilsson har en poäng. Med 

anledning till vad forskningen säger så drar jag slutsatsen att detta kan vara faktorer som 

påverkar valet av bok.   

 

En annan faktor som spelar in när skolbibliotekarierna rekommenderar böcker är att veta 

vad som är i ropet hos eleverna just nu eftersom trender kommer och går i rasande takt. 

Att intresset av fantasyböcker har minskat avsevärt medan fascinationen för biografier 

radikalt ökat de senaste åren är något som man borde vara medveten om tycker jag. Bara 

för att en årskull tycker om att läsa en viss typ av böcker betyder inte det att nästa årskull 

per automatik kommer göra det. När lärare söker hjälp att välja böcker till sin 

undervisning så brukar de ha önskemål att hitta böcker inom ett visst tema. Min tanke är 

att bibliotekarierna därmed blir ganska låsta när de ska rekommendera böcker till lärarna. 
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Om man som Siv önskar att lärarna kunde fokusera mer på böckernas innehåll istället för 

att hänga upp sig på olika teman borde det såklart vara frustrerande när lärarna önskar 

tips enbart inom ett visst tema. Det kan vara problematiskt att tipsa om böcker med 

HBTQ-frågor när läraren vill ha böcker inom temat dystopi.   

 

Skyltning är ett sätt för bibliotekarierna att tipsa eleverna indirekt och dessa tips är oftast 

böcker med ett visst aktuellt tema. Jag tycker att dessa tips påminner mycket om de val 

som lärarna gör när de sätter ihop listor eller väljer ut gruppuppsättningar till sin 

undervisning. Det är positivt att bibliotekarierna, som berättar att deras tips värderas lägst 

(elev  lärare  bibliotekarie), kan arbeta sig runt detta och ge tips som kan uppfattas 

vara anonyma. Det är dock synd att eleverna ändå kan uppfatta denna typ av tips som 

något påtvingat när bibliotekariernas avsikt brukar vara det precis motsatta.  

6.4 Frågeställning 4 

Hur går de skönlitterärara textvalen i skolan till?  

 

Studien tyder på att lärarna, eleverna och skolbibliotekarierna är eniga om att den 

vanligaste metoden som används i litteraturundervisningen är att lärarna väljer ut ett antal 

böcker som eleverna får välja bland. Dessa böcker har nästan alltid ett gemensamt tema. 

I Svenska 2 är det dock vanligare att läraren väljer ut en titel som hela klassen ska läsa 

tillsammans. Runa och Rolf brukar aldrig låta eleverna välja helt fritt utan kan ibland 

släppa iväg dem att låna valfri bok inom ett visst tema. Jag tror att det är bäst att låta 

lärarna styra valet av bok trots att eleverna visar upp en  inre motivation när de får välja 

själva. Att släppa kontrollen över innehåll, ämne, tema och budskap o.s.v. och lämna det 

upp till eleven är orimligt enligt mig. Det är ungefär som Nilsson (1997) beskriver hur 

man arbetar i lågstadiet där man låter eleverna ha en bänkbok. Man arbetar med svenska 

som ett färdighetsämne helt enkelt. Svenska som färdighetsämne anser jag vara mer av 

ett språkämne och passar enligt mig inte alls in i litteraturundervisningen eftersom läsning 

är mer än bara tidsutfyllnad. Att välja en bok som hela klassen ska läsa har sina fördelar 

men det innebär att man tar bort elevernas inflytande över valet helt och hållet. Det tror 

jag tar bort all känsla av självbestämmande hos eleverna och den inre motivationen 

kommer ytterst sällan infinna sig i läsningens början om inte läraren kan förmedla och 

motivera varför de ska läsa den på ett tillfredställande sätt. Att arbeta med 

gruppuppsättningar ger eleverna en känsla av frihet i valet och de besparas från den 

problematik som uppstår när de har ett för stort utbud att välja ifrån. Jag anser att antalet 

böcker att välja mellan inte bör vara för stort, utan begränsas till ett fåtal titlar så att alla 

elever har någon att diskutera det valda verket med. Ur skolbibliotekariernas perspektiv 

är det negativt att ha stående teman när man arbetar med gruppuppsättningar och det 

håller jag med om. Det är lätt hänt att man som lärare inte hinner med att läsa nya böcker, 

ha reda på vilken den senaste flugan är o.s.v. och att man då väljer sådant som man redan 

är van att arbeta med istället. Dessutom hamnar fokus på innehåll i skymundan när tema 

är prioriterat i första hand. Jag uppfattar det som att skolbibliotekarierna önskar ett mer 
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utbrett samarbete tillsammans med lärarna. Bokvalen sker ibland i dialog mellan lärare 

och skolbibliotekarie men oftast är det tips inom ett specifikt tema lärarna söker. Ytterst 

sällan bjuds bibliotekarierna in i klassrummen för att föra en dialog mellan alla tre parter. 

Baserat på studien drar jag slutsatsen att det finns ett värde för lärare att använda sig av 

de skönlitterära kunskaper som skolbibliotekarierna har.  

 

6.5 Slutdiskussion 

I det här kapitlet kommer jag kort att sammanfatta arbetet och knyta resultatet till studiens 

syfte. Avslutningsvis ger jag även förslag på fortsatt forskning inom området.  

6.5.1 Tre världar som krockar 

Jag upplever det som att det inte finns något svar på hur valet av bok i skolan borde gå 

till. Sett utifrån de tre olika perspektiven så är det tre olika världar som kolliderar med 

varandra. Lärarna vill gärna arbeta med litteraturen på ett sådant sätt där ett fritt bokval 

inte är möjligt. Eleverna vill helst välja fritt och de drivs mer av en inre motivation när de 

får den möjligheten, och när läraren väljer drivs de mer av en yttre motivation. 

Skolbibliotekarierna väljer ofta ut böcker tillsammans med lärare, men deras intressen 

skiljer sig ofta åt och de vill få ut olika saker från läsningen. Lärare vill ofta arbeta utifrån 

olika populära teman medan bibliotekarierna vill att lärarna ska fokusera mer på innehåll 

och värdegrundsfrågor. Skolbibliotekarierna försöker också hålla sig i framkant kring 

elevernas läsintressen och försöker rekommendera böcker som de tror att de kommer 

tycka om, men så uppfattar inte alltid eleverna det. Samtidigt så värderas deras åsikt allra 

lägst av eleverna då både vänners och lärares går före.   

 

Jag anser att lärare innan valet borde föra en dialog med sina elever, låta dem vara en del 

av processen, inkludera dem och använda sig av elevinflytande som ett 

motivationsverktyg. Jag tror även att det är viktigt att läraren har en tydlig plan med hur 

arbetet ska gå till och att denne hela tiden kan motivera valet av bok och varför det är 

viktigt att eleverna får ta del av den. Fortsättningsvis menar jag att lärare  borde variera 

uppgifterna mer och inte bara slentrianmässigt låta eleverna skriva bokrecensioner eller 

romananalys efter varje läsning. Med ett sådant arbetssätt kanske elevernas inre 

motivation kring valet kan tändas även fast de inte får välja fritt i biblioteket.   

6.5.2 Förslag på fortsatt forskning 

En mer omfattande undersökning med fler informanter, från fler skolor, skulle vara 

bidragande till forskningsområdet. Att utföra en kvantitativ studie med en ännu större, 

mer heterogen grupp elever, lärare och skolbibliotekarier hade varit önskvärt för att få en 

mer övergripande bild över hur bokvalen i skolan går till. Jag skulle också tycka det var 

intressant att undersöka utbudet av helklass- och gruppuppsättningar i skolbiblioteken 

och vilka genrer som är mest representativa där samt vilka typer av böcker som är 

underrepresenterade.  
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Bilagor 

 

Intervjufrågor till elevintervjuerna 

 

 Vad tycker ni om att läsa skönlitteratur i största allmänhet? (Ställ följdfrågor och 

bena ut vad de tycker om läsning på fritiden och i skolan) 

 Hur ofta läser ni på fritiden? (När, var, hur, vad läser ni?)  

 När ni läser skönlitteratur i skolan, avslutar ni då alltid de böcker som ni påbörjat? 

(Om nej: Vem valde bok då? Varför avslutade ni den inte?) 

 Hur går bokvalen till i er klass? Brukar ni få välja själva, väljer läraren åt er eller 

sker det på något annat sätt? 

 När ni får i uppgift att välja bok på egen hand, hur går proceduren till då? (Ge 

eleverna exempel) 

 Läser ni för att ni tycker att det är roligt eller för att ni måste när ni läser böcker i 

skolan? 

 Blir ni motiverade att läsa om ni vet att ni kommer få se filmen efteråt eller att ni 

kommer få någon annan typ av belöning? 

 Vilken typ av skönlitteratur tycker ni om att läsa? 

 Har ni några specifika strategier när ni väljer bok? (Ge exempel: Topplistor, tips 

etc.) 

 Vad är det viktigaste kriteriet en bok som ni ska läsa måste uppfylla? 

 Kan man se om en bok är bra eller dålig bara genom att titta på omslage? 

 Beskriv ett mardrömsscenario där ni måste läsa en bok som er lärare valt. Vilken 

typ av bok läser ni då? 

 Berätta om de tre böckerna som ni har tagit med er. (Kom ihåg att ställa följdfrågor 

och locka fram svar)  

 Vad är fördelarna med att få välja bok själv? Vad är nackdelarna? 

 Vad är fördelarna med att läraren väljer? Vad är nackdelarna? 

 Vad är fördelarna med att ha en dialog när man väljer böcker? Vad är nackdelarna 

(Förklara dialog mellan lärare, elev och bibliotekarie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Intervjufrågor till lärarintervjuerna 

 

 Hur arbetar du med skönlitteratur i dina klasser? 

 Hur går valet av bok till? (Fråga om olika metoder) 

 Hur noga är du med att läsa och granska de böcker som du väljer till din 

undervisning? 

 Vilka faktorer brukar spela in när du väljer bok? (Exempel: Tema, innehåll, genre, 

tjocklek, författarskap, budskap o.s.v.) 

 Brukar du anpassa bokvalet efter klass? (Hur går du tillväga då?)  

 Brukar du anpassa bokval efter elev?  

 Finns det exempel på titlar som du har med dig från din egen utbildning/barndom 

i din undervisning idag? 

 Berätta hur du motiverar dina elever till läsning 

 Hur påverkas dina val av skolbibliotekens utbud? 

 Hur fungerar samarbetet mellan dig och skolbibliotekarierna tycker du? 

 Hur organiserar du ett moment där eleverna får välja bok själv? (Om läraren nu 

låter eleverna välja själv) 

 Kan bokvalet påverka elevernas resultat? På vilket sätt då? 

 Vad är din åsikt om ”det vidgade textbegreppet” (förklara vad det innebär)  

 Skulle du vilja ha tydligare riktlinjer kring vad som ska läsas och hur det ska läsas? 

 Vilka fördelar finns det med att låta eleverna välja själva? Vilka är nackdelarna? 

 Vilka är fördelarna med att du väljer? Finns det några nackdelar? 

 Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med att välja genom att ha en dialog? 

(lärare, elev, skolbibliotekarie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Intervjufrågor till skolbibliotekarieintervjuerna  

 

 Hur tycker du att samarbetet mellan dig och lärarna på skolan fungerar? 

 Är det ofta som bokval sker i dialog mellan dig och lärare? 

 Hur bemöter du en elev som frågar efter hjälp att välja bok? 

 Är det vanligt att elever frågar efter hjälp att välja bok? 

 Vilken typ av läsare upplever du vanligtvis frågar efter hjälp (Vana eller ovana 

läsare t.ex.) 

 Vilken genre anser du vara som mest populär bland eleverna?  

 Vilka faktorer tror du påverkar eleverna i deras bokval? 

 Vilka faktorer tror du påverkar lärarna i deras bokval? 

 Berätta om de tre titlar du har valt att ta med dig. Varför har du valt just dessa 

böcker? (Fråga om vilken typ av elev den passar eller vilken metod man borde 

arbeta med den med) 

 Hur arbetar ni med att synliggöra och väcka intresse kring skönlitteraturen? ¨ 

 Hur arbetar ni med skyltning och utställningar? 

 Tycker du att bibliotekarieutbildningen borde innehålla kurser om 

litteraturförmedling och skönlitteratur? (Förklara hur det ser ut i dagsläget) 

 Hur tycker du man ska arbeta med skönlitteratur i skolan? (Ge exempel på 

metoder, teman etc.) 

 Vilka fördelar finns det med att låta eleverna välja själva? Vilka är nackdelarna? 

 Vilka är fördelarna med att du väljer? Finns det några nackdelar? 

 Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med att välja genom att ha en dialog? 

(lärare, elev, skolbibliotekarie) 

 

 


