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1. Inledning 
En allmänt rådande uppfattning är att vana läsare också är goda skribenter. Om detta samband 

hade haft forskningsstöd hade svensklärarna kunnat addera det till raden argument för att 

legitimera skönlitterär läsning i skolan. Frågan är dock om empirisk läsforskning på området 

skulle påverka elevernas i deras legitimering av skönlitterärt läsande. Tidigare litteratur-

didaktisk forskning har visat att elevernas läsning motiveras på helt olika sätt av elever 

respektive lärare, där elever snarast fokuserar på njutning och verklighetsflykt medan lärarna, 

och läroplanen, framhåller personlighetsutveckling och omvärldsförståelse.1 Att läsning av 

skönlitteratur skulle resultera i kompetens i vetenskapligt skrivande verkar hittills inte ha något 

forskningsstöd; litteraturens positiva konsekvenser är allmänt accepterade och vedertagna, men 

litteraturens effekt på skriftlig kompetens är ett hittills oetablerat forskningsfält.   

I dagsläget finns inga studier som undersökt sambandet mellan litterärt läsande och 

kompetens i vetenskapligt skrivande. Äldre studier på området sammanställdes av Sandra 

Stotsky 1983,2 men utöver detta verkar området vara tämligen outforskat – framför allt när det 

gäller studier i Sverige och som fokuserar specifikt på vetenskapligt skrivande. Ett potentiellt 

forskningsområde är huruvida ett samband mellan skönlitterär läsning och vetenskapligt 

skrivande överhuvudtaget existerar, men för denna uppsats är utgångspunkten istället en 

attitydundersökning: gymnasieelevers syn på den egna skönlitterära läsningen, kompetensen i 

vetenskapligt skrivande, och det eventuella sambandet däremellan.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att kvalitativt undersöka gymnasieelevers attityder till ett eventuellt 

samband mellan skönlitterär läsning och kompetens inom vetenskapligt skrivande. Av intresse 

är elevernas metaperspektiv på den egna kompetensen inom vetenskapligt skrivande och, om 

skönlitterär läsning förekommer, vilka tänkbara motiv de har till fiktionsläsning. Syftet med 

studien är att genom ett elevperspektiv bidra till litteraturdidaktiken och den empiriska 

läsforskningen. Frågeställning är således: Ser gymnasieelever ett samband mellan läsning av 

skönlitteratur och att lyckas med vetenskapligt skrivande? 

                                                             
1 Skans Kersti Nilsson, Olle Nordberg, Torsten Petterson & Maria Wennerström Wohrne, ”Sammanfattningar 
och rekommendationer”, i Litteraturen på undantag? Unga vuxnas fiktionsläsning i dagens Sverige, Torsten 
Pettersson et al. Göteborg: Makadam 2015 s. 265–267.  
2 Sandra Stotsky, “Research on Reading/Writing Relationships: A Synthesis and Suggested Directions”, 
Language Arts, 60, 1983:5, s. 627–642. 
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1.2 Avgränsning av skönlitteratur och vetenskapligt skrivande 

I kursplanerna för svenska i gymnasieskolan återfinns ingen definition av skönlitteratur; det 

avgränsas endast i kontrast till ”andra typer av texter samt film och andra medier”.3 

Skönlitteratur som begrepp avgränsas i denna uppsats utifrån den definition Torsten Pettersson 

presenterar, där det likställs med fiktion och fiktionslitteratur: 
 
[…] term[er] som pekar ut fiktionalitet som ett kännetecken hos de romaner och 
noveller som avses. Det är i och för sig inte tillräckligt för en definition av all 
”(skön)litteratur” eftersom denna också innefattar bland annat dokumentärromaner 
och aforismer som direkt hänvisar till verkligheten. Men fiktionsgestaltningen utgör 
ett så centralt element att rimligt täckande motsvarighet till vår nuvarande förståelse 
av ”(skön)litteratur” kunde vara ”skriftläst fiktion”.4 

 

I denna uppsats åsyftar skönlitteratur alltså skriven fiktion, vilket relateras dels till den 

skönlitteratur eleverna möter i skolan, dels till den frivilliga fritidsläsningen. 

Definitionen av vetenskapligt skrivande avgränsas utifrån det centrala innehållet i 

kursplanen för Svenska 3: ”Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av 

vetenskaplig karaktär” samt ”Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga 

texttypen och som behandlar någon aspekt av svenskämnet”.5 I Vetenskaplig rapport – 

Gymnasiearbete, ett av de kompendium som Skolverket publicerat för att fördjupa 

instruktionerna för det gymnasiearbete som eleverna skriver i årskurs 3, avgränsas definitionen 

av vetenskapligt skrivande ytterligare genom följande: 
 
Språket i en vetenskaplig rapport ska vara objektivt. Det innebär att skribenten 
redogör för någonting utan att framhäva sig själv och sina personliga värderingar.        
[---] Ordvalen i rapporten ska vara neutrala och specifika. Det innebär att man 
använder neutrala ord från vardagsspråket, blandat med fackord som är specifika för 
det ämne man skriver om. De senare orden är mer exakta och detaljerade än 
vardagsspråkets ord. Ofta namnges sådant som vi till vardags har mer allmänna 
beskrivningar av. Det är viktigt att använda sig av de ämnesspecifika orden för att 
rapporten ska bli bra. [---] Däremot ska ett vetenskapligt språk aldrig vara onödigt 
tillkrånglat. Liksom i alla texter är målet att nå fram till sina läsare. Det gör man 
genom att sträva efter att uttrycka sig så klart och tydligt som möjligt. Man ska helt 
enkelt både underlätta för sina läsare och skapa trovärdighet i det man skriver genom 
en tydlig text med väl strukturerade stycken och en fungerande meningsbyggnad.6 

 

                                                             
3 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Stockholm: 
Skolverket 2011, s. 160. 
4 Torsten Pettersson, ”Inledning: Fiktionslitteraturens ställning och läsforskningens möjligheter”, i Litteraturen 
på undantag? Unga vuxnas fiktionsläsning i dagens Sverige, Torsten Pettersson et al. Göteborg: Makadam 2015, 
s. 13. 
5 Skolverket 2011, s. 176. 
6 Skolverket, ”Vetenskaplig rapport – gymnasiearbete”, 
https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.234613!/2vetenskap_teknik.pdf, (2018-02-05), s. 4–5.  
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Att avgränsningen utgår från definitionerna ovan motiveras utifrån att Svenska 3 är den 

svenskkurs som främst fokuserar på den skriftliga framställningen som just vetenskaplig, samt 

att denna form av skriftlig produktion tillämpas i gymnasiearbetet i årskurs 3. Medan tidigare 

kurser mer grundläggande fokuserar på utredande texter och referatteknik visar kursplanen för 

Svenska 3 på progression där det vetenskapliga skrivandet får anses vara något mer avancerat.  

 

1.3 Disposition 
Uppsatsen består av tre huvudsakliga delar. Den inledande delen, inklusive den text som 

fortlöpt ovan, består av teoretisk ansats, en utförlig metodbeskrivning samt tidigare forskning. 

Därefter följer del två, vilket är undersökningen där det insamlade materialet analyseras och 

bearbetas utifrån den tidigare forskningen. Slutligen följer en avslutande diskussion samt 

källförteckning och bilagor.  

 

1.4 Teoretisk ansats  
Uppsatsen präglas av den litteraturdidaktiska och läsarempiriska teoribildningen. Det innebär 

att insamlat material är att betrakta som ett kvalitativt bidrag till den teori som rör svenskämnets 

litteraturundervisning samt de subjektiva värden som tillskrivs litteraturen. Den empiriska läs-

forskningen är, enligt Torsten Pettersson, ett stort fält som täcker flera vetenskapsområden 

(såsom pedagogik, didaktik och litteraturvetenskap) och är således svår att sammanfatta och 

enhetligt teoretisera.7 Undersökningar inom den empiriska läsforskningen ämnar inte vara 

heltäckande då de undersöker varför och hur vi läser,8 där varför-frågan utifrån uppsatsens syfte 

här är den teoretiska utgångspunkten. Liksom Pettersson, som anser att litteraturläsning bör 

undersökas empiriskt, är min ansats att studier av sambandet mellan skönlitterär läsning och 

vetenskapligt skrivande bör utgå från elevperspektivet genom deras attityder och erfarenheter. 

I Olle Nordbergs avhandling Avkoppling och analys beskrivs den empiriska läsforskningen som 

följande: 
 

för att kunna ta reda på mer om hur verkliga läsare […] läser och förhåller sig till 
läsning och litteratur måste man vända sig till dem direkt, så långt som möjligt utan 
teoretiska filter eller idealläsare som riskerar att starkt påverka resultaten.9 
 

                                                             
7 Pettersson 2015, s. 22. 
8 Pettersson 2015, s. 23.  
9 Olle Nordberg, Avkoppling och analys. Empiriska perspektiv på läsarattityder och litterär kompetens hos 
svenska 18-åringar, (diss.) Uppsala: Kph Trycksaksbolaget AB 2017, s. 17. 
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Nordberg refererar också till David Miall och menar utifrån hans läsforskning att den 

läsarempiriska ansatsen är en ambition att befria forskningen från teori, kontroll och invanda 

föreställningar.10 Till skillnad från litteraturdidaktiken som oftast har en etnografisk prägel är 

den teoretiska utgångspunkten för denna studie grounded theory,11 där slutsatserna växer fram 

ur det empiriska material som samlats in; snarare än en färdig hypotes är det empirin som styr 

arbetet. Den empiriska utgångspunkten innebär alltså att analysen ämnar vara fristående från 

ett teoretiskt ramverk av hypoteser och förväntningar, och att ansatsen ska vara så förut-

sättningslös som möjligt. Genom grounded theory är uppsatsens utgångspunkt i enlighet med 

den läsarempiriska forskningen, och jag placerar mig därmed i samma fält som forskarna bakom 

antologin Litteraturen på undantag? – Skans Kersti Nilsson, Olle Nordberg, Torsten Petterson 

och Maria Wennerström Wohrne.12 

Om den empiriska läsforskningen sker genom elever i skolan, såsom i denna studie, är 

litteraturdidaktiken dock nära sammankopplad. Litteraturdidaktikens fokus är litteratur-

undervisningen, utifrån alltifrån ämnesteori och läsvanor till litteraturens roll och litteracitet.13 

Denna studie fokuserar dock inte på hur litteraturundervisningen har genomförts men läsvanor 

och litteraturens roll är ändock av intresse, och resultaten är relevanta för den litteratur-

didaktiska diskussionen.  

 

1.5 Metod 
Eftersom syftet är att undersöka om det bland gymnasieelever finns en föreställning om ett 

samband14 mellan läsning av skönlitteratur och kompetens i vetenskapligt skrivande, och hur 

gymnasieelevers syn på detta eventuella samband ser ut, är en kvalitativ studie bäst lämpad. 

Undersökningen fokuserar djupet i elevernas resonemang och metaperspektivet på den egna 

inlärningen, men utan att leda eleverna mot ett svar som i sammanhanget och av svensklärare 

och läsforskare anses vara adekvat. Därför är vald metod fokusgruppsintervjuer. Fokusgrupper 

definieras av Victoria Wibeck som ”en grupp människor som under en begränsad tid får 

diskutera ett givet ämne”,15 vilket här är ett urval elever som samtalar om vetenskapligt 

                                                             
10 Nordberg 2017, s. 51. 
11 Jfr grand theory, som kritiserats för att göra anspråk på allmängiltig teoretisering, vilket anses ogrundat, trots 
väl genomförda studier och välgrundade resultat. För kort förklaring och kontrastering mot grounded theory, se 
Nordberg 2017, s. 52. 
12 Pettersson 2015, s. 35. 
13 Nordberg 2017, s. 22–23. 
14 Istället för att undersöka om det finns ett samband. 
15 Victoria Wibeck, Fokusgrupper. Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. Lund: 
Studentlitteratur 2010, s. 11. 
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skrivande och skönlitteratur. Wibeck refererar till Sandra Jovchelovitch som beskriver 

fokusgruppen som ”ett ’tänkande samhälle’ i miniatyr”.16 Ambitionen med vald metod var 

eleverna skulle få diskutera så fritt som möjligt för att i samtalet kunna undersöka sina 

metaperspektiv samt motivera egna och ifrågasätta andras åsikter. Fokusgrupper är en lämplig 

metod när attityder och åsikter undersöks, och den har tidigare visat sig vara lämplig när den 

använts på ungdomar.17 

 

1.5.1 Material och urval 

Intervjuerna ägde rum i april 2018 och pågick i 35–40 minuter. Skolan där fokusgrupps-

intervjuerna genomfördes är en centralt belägen kommunal gymnasieskola med cirka 600 

elever. Skolan har historiskt dominerats av natur- och teknikprogram, och har således haft ett 

mer naturvetenskapligt inriktat elevunderlag. Sedan skolvalet blev en del av konkurrens-

marknaden har profileringen förändrats något och idag finns även program inom samhälls-

vetenskap och ekonomi, samt yrkesutbildningar.  

Materialet består av två fokusgruppsintervjuer med fyra personer i varje grupp. Elevernas 

namn har anonymiserats utifrån slumpvis valda namn med begynnelsebokstäverna A–H. Grupp 

1 läser det samhällsvetenskapliga programmet (S) och innefattar Albin, Britta, Cornelia och 

Dilan. Värt att notera är Cornelia och Dilan verkar känna varandra något mer än de andra och 

som transkriptionerna visar backar de ofta upp varandras påståenden, vilket i kombination med 

deras extroverta personligheter gjorde att de tog något mer talutrymme än Albin och Britta. 

Grupp 2 är en för svenskämnet blandad klass där Eskil läser teknikprogrammet medan 

Fanny, Gina och Hilma läser naturprogrammet. Denna grupp kommer hädanefter att refereras 

till som N/T. I N/T-gruppen framstod relationerna som något mer balanserade och det verkar 

inte vara relationella orsaker bakom att Hilma tog något mindre talutrymme än de andra. 

Elevunderlaget är ett resultat av strategiskt urval och rekrytering via kontaktpersoner.18 

Strategiskt urval innebär att deltagarna väljs utifrån studiens mål, det vill säga att undersöka hur 

elever ser på möjliga samband mellan skönlitteratur och vetenskaplig skrivande, där de som är 

bra på vetenskapligt skrivande ”har en tydlig anledning att förhålla sig till ämnet i fråga”.19 

Rekrytering via kontaktpersoner innebär här att elevernas svensklärare valt ut deltagare utifrån 

betygsunderlaget på Svenska 3. Fokusgrupperna består av elever som presterat väl på den 

                                                             
16 Wibeck 2010, s. 24.  
17 Wibeck 2010, s. 22–23. 
18 Wibeck 2010, s. 81. 
19 Wibeck 2010, s. 66.  
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senaste PM-skrivningen i Svenska 3 och som frivilligt vill delta i studien. Övriga faktorer såsom 

kön har inte tagits i beaktning, vilket resulterade i att båda grupperna består av tre tjejer och en 

kille. Att berörd svensklärare styrt rekryteringen stärker studiens reliabilitet och validitet.  

Nedan följer en sammanställning av elevernas betygsunderlag. Jag som moderator fick ta 

del av betygsunderlaget från de avslutade kurserna först efter de genomförda intervjuerna. 

Betygsunderlaget presenteras för att nyansera huruvida eleverna kan definieras som hög-

presterande i svenska respektive i övriga ämnen, i enlighet med utgångspunkten för Yvonne 

Hallessons tidigare studier på högpresterande elever (se 1.6.2). Tre av eleverna har F-betyg 

registrerade, och vilka kurser dessa betyg berör har skrivits ut för att poängtera för läsaren att 

dessa kurser i liten utsträckning berör vetenskapligt skrivande.  
 

Namn Albin Britta Cornelia Dilan Eskil Fanny Gina Hilma 

Program Sam Sam Sam Sam Teknik Natur Natur Natur 

Betyg PM B A C – C C C C 

Betyg Sv 1 C A C B A A B A 

Betyg Sv 2 C A C C B A B A 

Antal A 5 13 1 – 4 3 1 3 

Antal B 5 3 2 5 5 8 3 3 

Antal C 8 2 7 6 6 5 3 2 

Antal D 1 1 6 3 3 2 2 7 

Antal E – – 2 3 1 – 7 3 

Antal F – – 1 * 2 ** – – 2 *, ** – 

* tyska, ** matematik 

 

Wibeck skriver att det finns fördelar med att använda sig av grupper där deltagarna redan känner 

varandra (som här, då de är klasskamrater) då det främjar en mer naturlig diskussion och 

minskar risken för att vissa deltagare blir mer tillbakadragna. Dessutom bidrar det till att jämna 

ut maktpolariseringen mellan gruppdeltagarna och intervjuledaren.20 I grupper där deltagarna 

känner varandra kan det dock vara svårt för intervjuledaren att förstå eller notera rådande 

diskurs och vissa sägningar kan därmed gå obemärkta förbi. Risken finns också att viss 

information helt utesluts. Wibeck skriver dock att den största risken är att deltagarnas 

vardagliga sociala roller styr interaktionen i fokusgruppen, och att området därmed inte blir lika 

objektivt undersökt som önskat.21 I detta fall har jag noterat att de sociala rollerna har inverkat 

                                                             
20 Wibeck 2010, s. 31. 
21 Wibeck 2010, s. 65–66. 
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på interaktionen och talutrymmet, men jag upplever ändå att samtliga deltagare har vågat säga 

vad de tycker och att området undersökts i enlighet med studiens syfte. 

Wibeck rekommenderar homogena fokusgrupper, vilket även kan öka undersökningens 

validitet.22 Gruppernas homogenitet i form av jämbördiga betyg på föregående PM-skrivning 

innefattade en förhoppning om att eleverna genom denna gemensamma nämnare skulle kunna 

diskutera ämnet mer fördomsfritt och frångå eventuella socialt önskvärda svar gällande attityder 

mot skönlitterär läsning eller goda skolprestationer. Denna gemensamma nämnare relateras 

också till valet av fokusgruppsintervju, som i kontrast till individuella intervjuer minskar risken 

för önskvärda svar som eleverna kunde tänkas ge på grund av vetskapen om min position som 

blivande svensklärare. Genom fokusgrupperna styrs innehållet mer av elevernas spontana 

diskussion än av intervjuledarens frågor, där moderatorn får en passivt deltagande men aktivt 

lyssnande roll.23 Sett till kön är grupperna inte homogena men denna aspekt, liksom socio-

ekonomisk och etnisk bakgrund, har inte tagits i beaktning vid rekryteringen. Detta är i enlighet 

med den empiriska läsforskningen och min utgångspunkt i Litteraturen på undantag? där 

studier genomförs i det material som erbjuds i en pågående verklighet. 

 

1.5.2 Etiska och miljörelaterade överväganden 

Deltagarna i fokusgrupperna har informerats om studiens etiska överväganden, vilka har 

formulerats utifrån Wibecks och Trosts rekommendationer och finns nedskrivna i intervju-

guiden (se bilaga 1). 24 Enligt Wibeck kan fokusgruppsintervjuer vara mer etiskt riktiga än vad 

individuella intervjuer är, då de sociala villkoren är mer tillfredsställande och neutrala i grupp-

interaktioner. Problematiskt är dock att intervjuledaren kan utlova anonymisering och konfi-

dentialitet, men att deltagarna inte nödvändigtvis kan utlova varandra detsamma och att fokus-

gruppsdeltagarna därmed kan röja varandras anonymitet.25 Denna risk är ändock inte lika av-

görande när intervjun, som här, inte berör ett för deltagarna känsligt ämne. Intervjudeltagarna 

har informerats om studiens innehåll, urvalsprocessen, anonymitet, det frivilliga deltagandet, 

möjligheten att när som helst kunna avbryta intervjun, att materialet kommer att spelas in och 

att jag för att underlätta transkriberingen kommer att anteckna under intervjuns gång.  

Intervjuerna har i enlighet med Wibecks rekommendationer genomförts på en plats som är 

trygg tillika neutral för deltagarna, här i två avskilda arbetsrum i biblioteket på elevernas skola. 

                                                             
22 Wibeck 2010, s. 63; 144.  
23 Wibeck 2010, s. 83. 
24 Se Wibeck 2010, s. 90–91 och Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, 2 uppl., Lund: Studentlitteratur 1997, s. 93. 
25 Wibeck 2010, s. 139.  
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Båda intervjuerna har genomförts vid ett runt bord för att undvika hierarkisk positionering av 

intervjuledare och deltagare, vilket har gjort att vi suttit ganska nära varandra trots att den ena 

intervjun genomfördes i ett större och den andra i ett mindre rum.  

 

1.5.3 Struktur 

Fördelen med ostrukturerade intervjuer är att deltagarna får utrymme att samtala mer med 

varandra än med intervjuledaren, vilket får vägas mot att strukturerade intervjuer innebär mer 

kontroll över både diskussionsämnen och gruppdynamik.26 Utifrån dessa aspekter har intervju-

guiden varit semistrukturerad. Enligt Trost syftar termen strukturering till huruvida en intervju 

styrs utifrån vad forskaren vill undersöka och att andra ämnen därmed helt utelämnas.27 Risken 

med alltför tydlig struktur är att intervjuledarens egna intressen genomsyrar samtalet, men 

samtidigt är det mer passande för att ”rätt” ämnesområden ska undersökas,28 och Trost 

rekommenderar ett något mer strukturerat format vid intervjuer med ungdomar.29 

Semistrukturen har i detta fall inneburit en tillämpning av Wibecks rekommendationer för 

strukturerade intervjuer genom öppningsfrågor, introduktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckel-

frågor och avslutande frågor samt en slutfråga. Förutom öppningsfrågorna präglades de två 

fokusgruppsintervjuerna av låg grad av standardisering. Det innebär att frågorna inte ställdes i 

exakt samma ordning till de olika grupperna, att oplanerade följdfrågor förekom och att 

betoning och fokus beroende på deltagarnas svar var något olika i intervjugrupperna.30  

  

1.5.4 Analysmetod 

Ljudinspelningarna av intervjuerna har bearbetats utifrån Wibecks transkriptionsnivå II. Det 

innebär att transkriptionen är ordagrann inklusive upprepningar, betoningar och simultant tal, 

men att texten är något skriftspråksnormerad genom formella stavningsregler. Undantagen för 

skritspråksnormen gäller ’å’ som står för och/att,31 ’dom’ för de/dem, samt att preteritum-

ändelsen -de inte skrivs ut för ord med a-stammar.32 För denna transkription har dock ’mej’, 

’sej’ och ’dej’ ändrats till mig, sig och dig. Övriga förklaringar till transkriptionen finns i bilaga 

2. Nivå II är inte helt optimal sett till textens läsbarhet, men jag har ändå valt att behålla den för 

                                                             
26 Wibeck 2010, s. 56. 
27 Trost 1997, s. 21.  
28 Wibeck 2010, s. 56–57. 
29 Trost 1997, s. 39. 
30 Trost 1997, s. 19. 
31 Vid de tillfällen ’och’ respektive ’att’ skrivits ut har det uttalats såsom den konventionella stavningen visar. 
32 Wibeck 2010, s. 95. 
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citat i analysen då den tydligt visar på o/säkerhet i elevernas argumentation (om de stakar sig 

eller pausar mitt i sina talturer) samt hur de stöttar eller ifrågasätter varandras påståenden genom 

uppbackningar och simultant tal.  

Materialet har efter transkribering bearbetats genom kodning och innehållsanalys utifrån 

den intervjuguide som konstruerats till fokusgrupperna. En innehållsanalys innebär att 

forskaren går tillbaka till studiens syfte och frågeställning för att sedan endast analysera de svar 

som resulterat i ett intressant material; vissa frågor i intervjuguiden kan således helt uteslutas i 

analysen om de inte gav relevanta svar.33 Materialet har kategoriserats och färgkodats utifrån 

relevanta och intressanta områden utifrån intervjufrågorna och undersökningens frågeställning. 

Analysen har ämnat ge resultat i form av mönster, trender och tendenser, samt att forskaren kan 

se nyanser i vilka ämnen som fått mest utrymme, hur åsikter eventuellt modifieras under 

samtalets gång, samt likheter och skillnader mellan de två fokusgrupperna.34 Eftersom skolan 

länge präglats av den naturvetenskapliga disciplinen är en av analysens utgångspunkter 

huruvida de två olika fokusgrupperna har olika ansatser att bemöta frågorna i intervjun. 

 

1.6 Tidigare forskning 
1.6.1 PISA: läsförståelse och litteratur 

Debatten kring svenska elevers läsförståelse är ständigt aktuell: PISA-mätningarna från 2012 

visade att Sverige under 2000-talet stod för de absolut sämsta resultatförändringarna av samtliga 

deltagande länder.35 2016 års rapport gav ändock något mer positiva resultat, där de svenska 

elevernas genomsnittliga nivå var marginellt högre än OECD-genomsnittet.36 Utöver de 

faktiska prestationerna visar Svenska Förläggareföreningen att barn i åldrarna 9–14 år är den 

grupp som läser mest,37 och att försäljningen av barn- och ungdomsböcker ökar.38 Dessutom 

visar Olle Nordbergs avhandling från 2017 att det i hans underlag av 18-åriga elever finns 

tydligt rådande positiva attityder gentemot fiktionsläsning och att den digitala generationen inte 

                                                             
33 Wibeck 2010, s. 100. 
34 Wibeck 2010, s. 105. 
35 Skolverket, ”Svenska elever bättre i PISA” (2012-12-06) https://www.skolverket.se/om-
skolverket/press/pressmeddelanden/2016/svenska-elever-battre-i-pisa-1.255881 (2018-03-22). 
36 Skolverket, PISA 2015: 15-åringars kunskaper i naturkunskap, läsförståelse och matematik, rapport 450, 
Stockholm: Skolverket 2016a, s. 20.  
37 Svenska Förläggareföreningen, ”Bokläsningen”, http://www.forlaggare.se/boklasningen-0 (2018-03-22). 
Andelen som uppger att de läser böcker varje dag är 58 % i gruppen 9–14 år, att jämföra med 33 % för gruppen 
15–24 år.   
38 Erik Wikberg, Boken 2017 – marknaden, trender och analyser, Rapport från Svenska Bokhandlareföreningen 
och Svenska Förläggareföreningen, Stockholm: Linderoths Tryckeri 2017, s. 19. 
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lämnat skönlitteraturen därhän.39 Tidigare studier visar alltså att eleverna har en relativt god 

läsförståelse, att de har etablerade läsvanor, att det finns en stark marknad av skönlitteratur för 

de unga läsarna och att de faktiskt vill läsa.  

Vad som dock är viktigt att utreda vid en argumentation utifrån ovan nämnda resultat, är 

vad som åsyftas med just litteratur, och vilken litteratur som innefattas i läsförståelse. PISA-

testernas läsförståelsedel ger relativt lite utrymme åt skönlitteratur. Läsförståelse definieras i 

PISA som: 
 

En individs förmåga att förstå, använda och reflektera över och engagera sig i texter 
för att uppnå sina egna mål, utveckla sina kunskaper och sin potential och för att delta 
i samhället. Utöver avkodning och ytlig förståelse inbegriper läsning tolkning och 
reflektion samt förmåga att använda läsning för att uppnå sina mål i livet.40  
 

samt: 
 
[…] förmågan att använda denna [läsförståelse] i en rad olika situationer där 
människor läser samt för läsning av olika typer av texter i olika media. Läsförståelsen 
innefattar också olika lässtrategier så som förmågan att leta efter praktisk information 
så väl som djupläsning som syftar till att förstå andra sätt att göra saker, tänka och att 
vara.41 
 

PISA:s läsförståelsetest utgår från dimensionerna kompetens, sammanhang och innehåll, där 

innehållsdelen definierar texterna utifrån typ och format. Berättelser är en av sex texttyper, 

vilken delvis består av skönlitteratur – som alltså mäter fiktionsförståelse – men berättelser 

inkluderar dessutom exempelvis biografier och serietidningar.42 Att använda sig av PISA-

resultaten för att analysera elevers läsvanor och förståelse av just skönlitteratur är alltså något 

missvisande. Örjan Torell, lektor i litteraturvetenskap, menar dessutom att PISA-testerna bör 

kritiseras rent metodologiskt. Han anser att läsförståelse och litterär kompetens inte kan mätas 

kvantitativt och att utformningen i form av flervalsfrågor begränsar elevernas möjlighet att 

utveckla egna resonemang, samt att frågeformuleringarna är kulturellt betingade.43 Men frågan 

är om PISA-resultaten, trots att de visar på mer än bara fiktionsförståelse, kan svara på om eller 

hur läsförståelsen behöver förbättras – oavsett texttyp.  

Lars Melin, läsforskare och docent i svenska, har vid flera tillfällen kritiserat användandet 

och analyserna av PISA-resultaten. I en debattartikel i Dagens Nyheter 6/12 2016 skriver han 

                                                             
39 Nordberg 2017, s. 240. 
40 Skolverket, PISA 2015 – Bakgrund och metoder med exempel, bilaga till rapport 450, Stockholm: Skolverket 
2016b, s. 7. 
41 Skolverket 2016b, s. 23. 
42 Skolverket 2016b, s. 26. 
43 Örjan Torell, ”Kapitel 1. Projektet ’Literary Competence as a Product of School Culture’”, Hur gör man en 
litteraturläsare? Om skolans litteraturundervisning i Sverige, Ryssland och Finland, red. Örjan Torell, 
Härnösand 2002 (Institutionen för humaniora, Härnösand, Rapport nr 12), s. 13–14. 
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att ”PISA mäter elevernas förmåga att läsa informativ text, men skolan är helt fixerad vid 

skönlitteratur.”44 Enligt Melin kommer eleverna aldrig att bli förberedda inför yrkeslivets 

informationsinhämtning om den läsförmåga som tränas i skolan endast består i skönlitteratur, 

och han menar att skönlitteratur varken tränar läsförståelse eller läshastighet. Enligt Melin 

måste dessa förmågor utvecklas för att eleverna ska kunna möta samhällets, och framtidens, 

behov. Melins argumentation kan också tolkas som belägg för att det inte skulle kunna finnas 

ett samband mellan fiktionsförståelse och kompetens i vetenskapligt skrivande då han påstår att 

god läsförståelse inom en texttyp inte kan kompensera för brister i förståelse av en annan; han 

ser olika texttyper som separata enheter, skilda från varandra.45 Relationen mellan läsning av 

skönlitteratur och skrivande av vetenskaplig text är ändock, som nämnt, ett outforskat fält.  

 Melins debattartiklar har väckt reaktioner hos aktiva inom skolvärlden. Gunilla Molloy, 

docent i svenskämnets didaktik, menar att god läsförståelse och en uppsättning lässtrategier kan 

tillämpas oavsett texttyp och att det är den reflekterande läsningen som måste utvecklas snarare 

än läshastigheten.46 Även Per Sundgren, idéhistoriker och pensionerad svensklärare, motsäger 

Melin och replikerar att olika sorters text inte nödvändigtvis behöver ha åtskilda syften eller 

funktioner; även skönlitteratur kan bidra med information och kunskap.47 Melin, Molloy och 

Sundgren skulle alltså ha olika ansatser i en eventuell diskussion om litteraturens legitimering. 

Så, debatten kring hur användbara PISA-resultaten är och vilken roll skönlitteratur 

egentligen har och bör ha i skolan, är något splittrad. Om PISA mäter elevernas läsförståelse 

men i liten utsträckning fiktionsförståelse, kan resultaten alltså främst avläsas som ett mått på 

hur bra eleverna är på att förstå faktatexter. För sambandet mellan läsförståelse och kompetens 

i vetenskapligt skrivande kan det alltså i sin tur endast användas som belägg för att elevernas 

eventuella kompetens i vetenskapligt skrivande beror på kompetens i vetenskapligt läsande.  

Ett relevant motiv till att PISA-resultaten kanske inte är så användbara för att utvärdera 

litteraturundervisningen, är åtskillnaden i läsprocesser för skönlitteratur respektive vetenskaplig 

text. Vendela Blomström och Jeanna Wennerberg, lärare på Stockholms universitet, skriver i 

boken Akademiskt läsande och skrivande att läsprocessen för akademisk litteratur – alltså 

                                                             
44 Lars Melin, ”Elevers ovana vid informativ text kan förklara PISA-raset”, Dagens Nyheter 6/12 2016, 
https://www.dn.se/debatt/elevers-ovana-vid-informativ-text-kan-forklara-pisa-raset/ (2018-03-29). 
45 Melin 6/12 2016. 
46 Gunilla Molloy, ”Skillnad mellan läsförmåga och läsförståelse”, Dagens Nyheter 7/12 2016, 
https://www.dn.se/debatt/repliker/skillnad-mellan-lasformaga-och-lasforstaelse/ (2018-03-29).  
47 Per Sundgren, ”Skönlitteratur bidrar också med kunskap”, Dagens nyheter 7/12 2016, 
https://www.dn.se/debatt/repliker/skonlitteratur-bidrar-ocksa-med-kunskap/ (2018-03-29). 
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vetenskaplig text – består i översiktsläsning, fördjupning och bearbetning.48 Det kan knappast 

påstås att läsning av skönlitteratur genomförs på det sättet. Enligt Skans Kersti Nilsson formas 

de skönlitterära lässtrategierna snarast av läsarnas reaktioner på det lästa, där hon menar att 

läsningen kan kategoriseras som estetisk, emotionell, etisk/psykologisk, självreflekterande eller 

kreativ.49 Om lässtrategierna för vetenskaplig respektive skönlitterär text faktiskt ser så olika ut 

kan Melins kritik av PISA-resultaten och en allmängiltig läsförståelse anses vara rimlig, 

samtidigt som Hallessons forskning nedan visar att högpresterande elever har en uppsättning 

av olika lässtrategier som de kan tillämpa beroende på texttyp och syfte med läsningen. 

 

1.6.2 Lässtrategier och abstrakt tänkande 

Yvonne Hallesson är fil. dr. i språkdidaktik med inriktning mot läs- och skrivutveckling samt 

lektor i didaktik med inriktning mot svenska. Ett av hennes forskningsområden är hög-

presterande gymnasieelevers lässtrategier och eleverna har definierats som högpresterande 

utifrån sina högstadiebetyg där såväl snittbetyg som slutbetyg i svenska var VG som lägst. 

Hallessons studier inriktar sig på innehållslig läsning av sakprosa och resultaten har visat att de 

högpresterande eleverna anpassar sina lässtrategier utifrån syftet med läsningen.50 Dessa elever 

har stor metakognitiv medvetenhet; strategierna är aktivt valda och består bland annat i 

förmågan att förstå syftet med läsningen, sätta innehållet i relation till tidigare kunskap, 

koncentrera sig på det som är relevant och försäkra sig om den egna förståelsen för att kunna 

dra slutsatser utifrån det lästa.51 Sammanfattningsvis kan sägas att goda läsare karaktäriseras av 

kontroll och medvetenhet – de är strategiska och problemlösande. Hallesson refererar också till 

att Skolverket uppger att det finns ett tydligt samband mellan PISA-prestationer och elevers 

betyg,52 resultat som är av relevans för denna studie då de med god läsförståelse även tenderar 

att prestera bra inom andra områden. Även här är det relevant att påpeka att läsförståelse 

innefattar mer än bara fiktionsförståelse och att den läsförståelse Hallesson och PISA här 

refererar till inte nödvändigtvis innebär att just skönlitterära läsare statistiskt sett har högre 

betyg, samt att denna studie endast undersöker elevattityder till sambandet. 

                                                             
48 Vendela Blomström & Jeanna Wennerberg, Akademiskt läsande och skrivande, Lund: Studentlitteratur 2017, 
s. 59.  
49 Nilsson et al. 2015 s. 269. 
50 Yvonne Hallesson, ”Lässtrategier för att lyckas – om hur högpresterande elever gör när de läser”, Forskning 
om undervisning och lärande, 4, 2016:2, s. 11–12. 
51 Hallesson 2016, s. 9.  
52 Skolverket, PISA 2000. Svenska femtonåringars läsförmåga och kunnande i matematik och naturkunskap i ett 
internationellt perspektiv, Stockholm: Skolverket 2000, s. 51–52.  
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 Ytterligare en relevant aspekt av Hallessons forskning är hennes referenser till Agnes 

Edling, vars studier visat att skoltexter blir mer abstrakta i skolans högre åldrar, vilket ställer 

högre krav på elevernas läsförmåga.53 Detta kan adderas till studier genomförda av professorn 

och hjärnforskaren Martin Ingvar, vilka tyder på en rad positiva effekter av skönlitterär läsning. 

Hans forskning visar att läsning utvecklar arbetsminne, uppmärksamhet och hjärnans kognitiva 

funktioner, vilket i sin tur har effekt på språksystemet.54 En gymnasieelev måste ha ett ordförråd 

på minst 50 000 ord för att klara av undervisningen, och i takt med att ordförråd och läsning 

utvecklas kommer eleven att nå ”en nivå som tillåter utveckling av lässtrategier, analysförmåga 

och – inte minst – abstrakt tänkande”.55 

 

1.6.3 Litteraturens legitimering 

Det finns ett utbrett forskningsfält gällande orsaker att läsa skönlitteratur. Magnus Persson, 

professor i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning vid Malmö universitet, skrev år 2007 

boken Varför läsa litteratur? Om litteraturundervisningen efter den kulturella vändningen. 

Persson är en framstående forskare på området och en viktig profil i legitimeringsdebatten, där 

han funnit att vanligt förekommande motiv till skönlitterär läsning länge varit kulturell och 

samhällelig bildning. Han menar att litteraturens ställning påverkats i och med den digitala eran, 

och att motiven till litteraturläsning måste nyanseras i takt med samhällsförändringar. Han vill 

förändra myten om ”den goda litteraturen” och bjuda in eleverna i diskussionen kring varför 

skönlitterär läsning är värdefull.56 

I Litteraturen på undantag? refererar Torsten Pettersson bland annat till empirisk 

läsforskning som visat på litteraturens goda effekter i form av empatiförstärkande förmåga, 

förståelse av såväl oss själva som den mänskliga variationen, minskande sociala klyftor samt 

demokratifostran.57 Dessa forskningsresultat är i enlighet med skolans uppdrag och kan 

därutöver fungera som motiv till att skönlitteratur befäster skolans grundläggande värden.58 

Tidigare studier verkar alltså vara överens om att litteraturens effekter är övervägande positiva, 

                                                             
53 Agnes Edling, Abstraction and authority in textbooks. The textual paths towards specialized language, (diss.) 
Uppsala: Universitetsbiblioteket 2006, s. 84. 
54 Martin Ingvar & Gunilla Eldh, Hjärnkoll på skolan [och varför barn behöver dig för att lära], Stockholm: 
Natur och kultur 2014, s. 35–36. 
55 Ingvar & Eldh 2014, s. 38–39. 
56 Skolverket, ”Vässa argumenten för litteraturläsning” (2010-10-20), 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/it-i-skolan/undervisning/litteraturlasning-
1.141291 (2018-05-21).  
57 Pettersson 2015, s. 15–16.  
58 Skolverket 2011, s. 5–7.  



 

 

 

14 

 

framför allt på ett relationellt och individuellt plan, även om orsakssamband är förhållandevis 

svåra att bevisa. Kausalitet eller inte – litteraturen har en central roll i svenskämnets kursplaner 

och ”fiktionsläsningen har betydande positiva effekter, särskilt för unga människor”.59  

Maria Wennerström Wohrne har i sin forskning, genom deltagarnas egna självskattning, 

undersökt unga vuxnas medievanor och förhållanden till fiktionsläsning. Hennes resultat visar 

att eleverna på de högskoleförberedande programmen tillskriver skönlitteraturen större värden 

än vad eleverna på de yrkesförberedande programmen gör.60 Wennerström Wohrne förklarar 

detta utifrån både utbudet och efterfrågan av kulturellt kapital, där eleverna på det yrkes-

förberedande programmet varken har eller eftersträvar kulturell bildning, även om vissa av dem 

är kompetenta läsare.61 De har alltså olika ansatser i legitimeringen av skönlitterär läsning. 

 

1.6.4 Attityder till skönlitteratur 

Ett ytterligare relevant fält för denna uppsats, som återfinns i Olle Nordbergs avhandling, är 

den elevorienterade empiriska läsforskningen. Nordberg har i sin avhandling Avkoppling och 

analys genomfört tre fristående studier: en analysstudie av skriftliga nationella provsvar, en 

enkätstudie om en novell och om läsvanor, samt en fokusgruppsintervjustudie rörande elevers 

attityder till fiktionsläsning. Resultaten från de tre studierna är samstämmiga: eleverna har en 

positiv inställning till litteratur och dess särskiljande från de andra medier som de ägnar sig åt, 

och det är just den skönlitterära läsningen i traditionell bok som eleverna uppger sig uppskatta.62 

Studien visar dessutom, vilket kan relateras till Hallessons resultat om lässtrategier, att eleverna 

läser på olika sätt beroende på om det är fritids- eller skolläsning.63 

 En av Nordbergs utgångspunkter är den rådande – men i avhandlingen motbevisade – 

uppfattningen att det är svårt att legitimera fiktionsläsning. Enligt hans studier har eleverna utan 

svårigheter kunnat motivera sin läsning, främst genom argument utifrån avkoppling och 

verklighetsflykt.64 Samtidigt är det få av eleverna som nämner språklig utveckling som motiv 

för läsningen.65 Nordbergs resultat är i enlighet med de slutsatser som Skans Kersti Nilsson 

                                                             
59 Pettersson 2015, s. 21.  
60 Maria Wennerström Wohrne,”Begär eller uppror? Attityder till läsning inom tre gymnasiegrupper”, i 
Litteraturen på undantag? Unga vuxnas fiktionsläsning i dagens Sverige, Torsten Pettersson et al. Göteborg: 
Makadam 2015, s. 211. 
61 Wennerström Wohrne 2015, s. 212. 
62 Nordberg 2017, s. 241; 250. 
63 Nordberg 2017, s. 242. 
64 Nordberg 2017, s. 244. 
65 Nordberg 2017, s. 186. 



 

 

 

15 

 

presenterar i Litteraturen på undantag? men i hennes urvalsgrupp omnämns även den 

språkutvecklande aspekten av skönlitterär läsning.66  

 

1.6.5 Skrivundervisningens effekt 

Som nämnt är forskningen rörande sambandet mellan skönlitterärt läsande och vetenskapligt 

skrivande sparsmakad, och kausala samband mellan fiktionsläsning och dess positiva effekter 

är svåra att bevisa. Det finns ändock forskning på det omvända sambandet, det vill säga att 

kompetens i läsning kan utvecklas genom skrivande. Steve Graham och Michael Hebert vid 

Vanderbilt University har forskat på literacy67 hos ungdomar i gymnasieåldern, ett forsknings-

projekt som fokuserar på att ska lärarnas stötta de elever som har svårt att klara av skolan. Det 

är dock relevant att påpeka att det inte heller här rör sig om skönlitterär läsning; studierna är 

gjorda på läsande och skrivande av vetenskaplig text i natur- och samhällsvetenskap.68 I 

studierna har lärarna använt sig av tre läsutvecklande strategier: att eleverna får skriva om det 

lästa, att eleverna blir undervisade om skrivprocessen, och att eleverna får mängdträna 

skrivandet. Graham och Heberts material visar att samtliga tre metoder har förbättrat elevernas 

läsförståelse och att dessa metoder bör användas i kombination med undervisning om läs-

strategier. 69 Deras slutats är att ”Students who do not develop strong writing skills may not be 

able to take full advantage of the power of writing as a tool to strengthen reading.”70  

 Även Pauline Gibbons, australiensisk professor med fokus på andraspråksinlärning, ser ett 

tydligt samband mellan språkutveckling och kunskap i läsande och skrivande. Hennes 

utgångspunkt är andraspråkstalare, men hon menar att språkutvecklingen är lika relevant för 

samtliga elever och hennes teorier och aktiviteter kan således även appliceras på förstaspråks-

talare.71 Gibbons citerar Julie Meltzer och Edmund Hamann: ”Forskarna rekommenderar att 

litteracitetskompetens och -strategi lärs ut genom undervisning som integrerar läsande och 

skrivande med ämnesundervisning.”72 En elev kommer inte kunna tillgodose sig adekvat 

                                                             
66 Nilsson et al. 2015, s. 271.  
67 Litteracitet, i skolsammanhang tillägnande av undervisnings- och ämnesspråk, inklusive avkodning, 
abstraktion och tillämpning för att möta skolans krav på läs- och skrivkunskap. Se Gibbons 2013, kap 1.  
68 Steve Graham & Michael Hebert, Writing to read: Evidence for how writing can improve reading. A Carnegie 
Corporation Time to Act Report. Washington, DC: Alliance for Excellent Education 2010, s. 13.  
69 Graham & Hebert 2010, s. 5; 29.  
70 Graham & Hebert 2010, s. 29. 
71 Pauline Gibbons, Lyft språket lyft tänkandet, övers. Eva Heljesten & Rolf Sävström, Stockholm: Hallgren & 
Fallgren 2013, s. 99. 
72 Gibbons 2013, s. 99. 
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kunskap om inte det ämnesrelaterade språket är begripligt, och därför måste språket alltid vara 

en explicit del av undervisningen.73 

Precis som Graham och Hebert rekommenderar Gibbons textaktiviteter för att stötta 

utvecklingen av läsandet och skrivandet (men inte heller här omnämns specifikt skönlitteratur). 

Gibbons menar att skolarbetet bör utformas på ett sätt där ”eleverna måste använda språket för 

att klara uppgiften” – det vill säga, en parallell utveckling av ämneskunskap och -språk.74 För 

att exemplifiera hur detta kan fungera redogör Gibbons för cirkelmodellen, vilken består av fyra 

steg: kunskapsinhämtning, modellering, gemensam skriftlig produktion samt individuell 

skriftlig produktion.75 Vad som är mest relevant för denna uppsats är syftet och funktionen med 

modellering: att eleverna får arbeta med exempeltexter hjälper dem att förstå olika texttypers 

strukturer och språkliga drag, och genom metaförståelse av texter och genrer kan de senare 

producera egna texter.76 Min uppfattning är att Gibbons menar att eleverna genom integrering 

av undervisningens olika delar kommer att bli bättre på att skriva samtidigt som de blir bättre 

på att läsa. Till detta bör tillfogas vad Gibbons nämner gällande effektiva skribenter, där det 

också återfinns ett samband mellan läsande och skrivande. När Gibbons presenterar karaktärs-

dragen för effektiva skribenter finns flera likheter med Hallessons beskrivning av hög-

presterande (och samtidigt effektiva) läsare. Gibbons menar att effektiva skribenter förstår 

syftet med skrivandet och därefter anpassar språk, struktur och strategi efter detta syfte, att de 

sätter skrivandet i relation till sina ämneskunskaper, samt att de har ett metaperspektiv sett till 

kommunikationssituation och mottagarens förståelse och förkunskaper.77 Vad som karaktär-

iserar effektiva läsare respektive skribenter är helt enkelt nära sammanlänkat.  

 

1.6.6 Sammanfattning av tidigare forskning  

Den tidigare forskningen är alltså något spretig. PISA är ett kritiserat mätinstrument sett till 

både innehåll och analys; elevernas skönlitterära läsförståelse kan eventuellt inte avläsas från 

PISA-resultaten, trots att de inte sällan förekommer som belägg för att utvärdera både den 

svenska skolans litteraturundervisning och elevernas läsförståelse. Trots att PISA-anhängare är 

skeptiska till nivån på elevernas läsförståelse verkar eleverna själva inte ha några problem att 

legitimera sin läsning och attityderna gentemot skönlitteratur är genomgående positiva. 

                                                             
73 Gibbons 2013, s. 82. 
74 Gibbons 2013, s. 106.  
75 Gibbons 2013, s. 170–172. 
76 Gibbons 2013, s. 174. 
77 Gibbons 2013, s. 160. 
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Dessutom visar forskning att läsförståelse är avgörande för gymnasiestudier, och att läsandet 

och skrivandet med fördel bör utvecklas parallellt.  

Det finns alltså flera belägg för att kompetens inom läsande och skrivande är nära relaterade, 

men frågan är om detta samband är gällande även när det rör sig om olika typer av texter, såsom 

skönlitterär läsning och vetenskapligt skrivande. Vad som fattas i forskningsfältet, vilket kan 

fungera som ett viktigt bidrag till den läsarempiriska forskningen, är just elevernas före-

ställningar om ett samband mellan skönlitterärt läsande och vetenskapligt skrivande. 
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2. Undersökning och analys 
2.1 Elevernas bild av svenskämnet 

När jag i intervjuernas inledande delar frågar eleverna vad de gör på svenskan tar det lång tid 

innan läsning omnämns. S-gruppen verkar vara överens om att svenskämnet främst innefattar 

skriftlig produktion av olika slag, samt viss förekomst av muntliga framföranden, medan N/T-

eleverna utöver det skriftliga omnämner muntliga diskussioner. Temat skönlitteratur lyser med 

sin frånvaro i båda grupperna trots att de uttrycker att de skriver om saker de har läst, och det 

är inte förrän jag ställer frågan om de läser på svenskan som de börjar diskutera läsning av 

skönlitteratur. När jag i S-gruppen frågar om de läser mycket litteratur på svenskan följer en 

sex sekunder lång tystnad, vilken indikerar på viss eftertanke eller tvekan, innan de svarar 

jakande vilket följs av att de senare omnämner tre olika författarskap och romaner. I N/T är 

tendensen liknande. Det är inte förrän min tredje följdfråga om vad de gör på svenskan – där 

jag explicit frågar om läsning – som de nämner en roman och ett författarskap. Den skönlitterära 

läsningen verkar alltså vara en tämligen liten del av elevernas upplevelse av svenskämnet, men 

detta till trots har de välgrundade åsikter om skönlitterär läsning i såväl skolan som på fritiden.  

 

2.2 Legitimering och attityder 

Som tidigare nämnts har lärare och elever olika ansatser i sin legitimering av litteraturläsning. 

Eleverna menar här att läsning i skolan och på fritiden inte är samma typ av aktivitet. Denna 

studie visar på åtskillnader i hur eleverna legitimerar skol- respektive fritidsläsning, vilket är en 

indikation på att elevernas legitimering av skolläsningen i större utsträckning överensstämmer 

med de argument som vanligtvis presenteras av lärare. Rörande skolläsningen refererar 

eleverna till all form av textläsning, inklusive vetenskapliga texter, skönlitteratur, läroböcker 

och tidningsartiklar, medan de vid frågor om fritidsläsning endast berör skönlitteratur. Det är 

ingen elev som nämner digitala medier som läsning, även om Fanny i naturklassen kontrasterar 

och liknar (bra) skönlitteratur med de tv-serier hon tittar på.  

 När jag ställer frågan om det är skillnad på läsningen i skolan och på fritiden svarar samtliga 

elever i båda grupperna jakande, och i enlighet med Nordbergs resultat har de inga problem att 

legitimera läsningen. Både Britta och Hilma – vilket är de som verkar vara de mest vana 

skönlitterära läsarna och som dessutom har A i både Svenska 1 och 2 – motiverar det med att 

den största skillnaden är att de böcker som erbjuds i skolan är böcker som de själva inte hade 

valt att läsa, vilket de andra eleverna instämmer i. Trots detta verkar eleverna förstå varför 
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skönlitteratur är en viktig (om än begränsad) del av svenskundervisningen. Frågan om varför 

man ska läsa skönlitteratur besvaras dock med olika ansats i S och N/T. Även om attityden till 

skönlitteratur är genomgående positiv, och främst då till den egenvalda skönlitteraturen på 

fritiden, utgår S-eleverna i första hand från att läsningen är allmänt utvecklande medan N/T 

inleder med mer nöjesrelaterade motiv. Tolkningen är att S-eleverna anser att all läsning kan 

ha mer allmängiltiga positiva effekter, och att de i sin motivering utgår från just skolläsningen 

och visar förståelse för varför skönlitteratur ingår i svenskämnet. Eleverna i N/T verkar i första 

hand välja att legitimera just fritidsläsningen då deras argument inte överensstämmer med deras 

tidigare påståenden kring att skolläsningen är tråkig och att den känns forcerad. De primära 

motiven för fritidsläsningen som omnämns här är, i enlighet med Nordbergs studier, eskapism 

och avkoppling, men även att det ska vara roligt, att det innefattar moraliska lärdomar, att man 

lär sig förstå andra människor (vilket stämmer överens med lärarnas och läroplanens legiti-

meringsmotiv) och att en bok kan vara som en vän. De nämner att det är specifikt skönlitteratur 

de åsyftar och att de sällan läser vetenskaplig text på fritiden. I N/T valde jag därför att även 

ställa frågan om varför man läser skönlitteratur i skolan, och utifrån den frågan är svaren i S 

och N/T mer samstämmiga.  

Precis som i Nilssons forskning nämner eleverna då främst de språkutvecklande aspekterna 

av att läsa skönlitteratur. Jag tolkar det dels som ett sätt att legitimera skolläsningen, dels som 

ett sätt att förstå skönlitteraturens allmängiltiga positiva konsekvenser:  
 

Fanny: ja å så lär man sig (.) liksom korrekt eh (.) meningsbyggnad också för hur– hur 
saker ska skrivas.= utan att man riktigt tänker på det för liksom– (Gina: mm) det är 
samma sak som med stavningen (.) man läser det å man känner igen det å sen gör man 
efter det för liksom– man anpassar sig (.) å då gör man det på korrekt sätt utan att 
riktigt vara medveten om det 
 

Hilma: å du utökar ju ditt ordförråd också med det 
 

Fanny nämner även att läsning är viktigt för inlärningen, vilket jag kopplar till de motiv till 

skönlitterär läsning som omnämns i både S och N/T, det vill säga utveckling av stavning, 

läshastighet och ordförråd. Att dessa aspekter påpekas fungerar dessutom en referens till 

resultaten från Ingvars hjärnforskning gällande arbetsminne och uppmärksamhet. I S-gruppen 

är det mer explicit att ordförrådet kan utvecklas av all form av läsning: här omnämns allt från 

skönlitteratur och vetenskaplig text till Facebook-inlägg och insändare i tidningen. Britta är 

dock kritisk till urvalet av skönlitteratur i svenskämnet: 
 

Britta: men sen jag tycker många i s– asså jag vet inte hur dom gör urvalet av böcker 
för det är jättemånga som inte brukar va nöjda å såhär ’jag läste inte hela boken.= jag 
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sluta typ halvvägs’ (Cornelia: mm) (Dilan: mm) (Albin: mm) sånt där. Så jag vet inte 
hur mycket man får ut av de heller asså (Dilan: näej) asså som lärare 

 
Samtidigt visar hon, som den reflekterande och metakognitivt medvetna läsare hon förefaller 

vara, förståelse för lärarnas val: 
 

Britta: ja precis men sen om man– när man läser såhär äldre böcker då kan man ju 
också lite mer typ förståelse för hur man tänkte då å liksom (Dilan: mm) (Albin: mm) 
(Cornelia: mm) hur samhället såg ut å sånt där asså (1s) °aa° – – 

 

Trots att eleverna verkar förstå varför skönlitteratur ingår i svenskämnet, och att de således kan 

legitimera den åt lärarna, ifrågasätter de detta faktum. Dilan menar att ”det räcker ju med nån 

enstaka gång” för att man ska tillgodose sig litteraturens lärdomar och Britta påstår att en 

lärarvald roman var sämsta boken hon någonsin har läst. I båda grupperna påvisas önskningar 

om större valfrihet i den skönlitterära läsningen, vilket överensstämmer med den positiva 

attityden gentemot den frivilliga läsningen; tolkningen är att de hade varit mer positiva även till 

skolläsningen om de fått välja böcker själva. Samtidigt är det endast S-eleverna som uttrycker 

att de önskar att de hade tid att läsa mer och att de bara läser om de hinner trots studiernas 

belastning. Att denna önskan inte omnämns i N/T kan å ena sidan bero på att samhälls-

vetenskapliga och humanistiska studier generellt innefattar mer textläsning än vad natur-

vetenskap och teknik gör, och att S därmed känner sig ”mätta” på text. Å andra sidan kan det 

faktum att S-eleverna vill läsa mer skönlitteratur på fritiden vara ett tecken på att lästätheten på 

deras program har bidragit till ökad läslust, och att de ser en större vinning med läsningen än 

vad N/T gör. 
 
Cornelia: på till exempel universitetet– jag kan tänka mig att man skriver ganska 
mycket där också å om man inte lägger ner nån effort eller nånting i gymnasiet 
(Annika: mm) eller högstadiet (.) då kommer det bli jobbigt (.) då.= att man ska börja 
om då.  
 

Annika: menar du effort i skrivandet (Cornelia: aa) eller effort i läsandet? 
 

Cornelia: läsandet tror jag redan är typ kört (Annika och Albin: skratt). Har man inte 
läst typ sen när man var liten eller typ (.) då har man ju inte [ohörtbart simultant tal] 
 

Britta: eller har man ju aldrig läst då (Cornelia: nej) då kommer ju inte (Albin: nej) att 
börja heller [ohörtbart simultant tal] 
 

Cornelia: då kommer man aldrig att läsa (Annika: nej). Men skriva kan man ju liksom 
bli bättre på men lägger man aldrig in nån(.)ting i det °så tror jag det° kommer bli 
jobbigt också 

 

Det verkar alltså som att den läsning de ägnat sig åt på högstadiet och gymnasiet är en viktig 

investering för dem och att de är tacksamma över den lästräning de fått. Samtidigt har N/T en 
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mer negativ, eller kanske tveksam, inställning till just läsandet av vetenskaplig text (vilket vi 

får anta inkluderas i Cornelias påstående ovan). 
 
Gina: sen vet– sen har man ju alltid hört det här liksom att eh– tror jag– man får det 
inlärt att (.) facklitteratur ska vara jobbigt å läsa (Eskil: mm) tror jag att man får lite 
också intrycket av det å det gör ju liksom (Eskil: sant) (Eskil: skratt)– det hjälper ju 
inte direkt utan man får ju liksom den här (.) så att säga– lite– inte riktigt negativa 
attityden men man får att det liksom– det ska gå segt 

 
Dock är det också möjligt att eleverna på grund av sina olika programtillhörigheter i dessa 

påståenden åsyftar olika sorters vetenskaplig text, men oavsett är det attitydskillnaden gentemot 

fack- respektive skönlitteratur som är av intresse. Gina menar dessutom att ” skönlitterära texter 

är ofta ganska lätta”. Generellt är attityderna gentemot skönlitteratur positiva i både S och N/T, 

men frågan är om åtskillnaden i ansatsen för legitimering kan bero på elevernas val av 

gymnasieprogram. I så fall är det av intresse att kontrastera detta med Maria Wennerström 

Wohrnes resultat gällande elever på högskole- respektive yrkesförberedande program; skiljer 

sig den kulturella bildningen åt även på de samhälls- och naturvetenskapliga utbildningarna?  

 

2.3 Kompetens i skriftlig produktion 
På samma sätt som att läsningen verkar vara något olika på S och N/T är den skriftliga 

produktionen inte helt densamma. Både S och N/T nämner gymnasiearbetet som en relevant 

vetenskaplig text, men S-eleverna fokuserar i övrigt mest på uppsatser medan N/T diskuterar 

labbrapporter. Det kan också vara därför elevernas syn på skriftlig produktion är något olika i 

de två grupperna; ramarna för labbrapporter är betydligt stramare och mer ensidiga än vad de 

är för det breda begreppet ”uppsatser”. För labbrapporter uttrycker N/T att det finns ett sätt som 

är ”rätt”, vilket åsyftar en text som är formell, neutral och mottagaranpassad, vilket de lärt sig 

och utvecklat under sina tre år på gymnasiet. När de samtalar kring den rätta formen på en 

labbrapport skrattar de åt sin tidigare okunskap och hur lång tid det kunde ta att skriva en 

labbrapport i ettan i gymnasiet. Det är tydligt att N/T-gruppen främst ser till formen på texten 

medan språket nämns först senare. Värt att nämna i sammanhanget är också att eleverna verkar 

ha utvecklat sitt skrivande i enlighet med Gibbons cirkelmodell: de omnämner inte specifikt 

kunskapsinhämtning (vilket vi får anta ingår i den naturvetenskapliga undervisningen), men 

utöver det så samtalar de kring att de använt sig av mallar (modellering), skrivit i grupp 

(gemensam skriftlig produktion) samt skrivit individuellt.  

 När S samtalar om vetenskaplig text är eleverna överens om att språket är av stor vikt, 

tillsammans med textens struktur och källhantering. Samtliga elever i S-gruppen har åsikter om 
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textens språk och de uppbackar varandras påståenden: Albin nämner den röda tråden, Britta 

meningsbyggnad, Cornelia ordval och Dilan att språket ska vara formellt. Medan N/T beskriver 

en texts neutralitet utifrån frånvaron av positiva och negativa attityder menar S att en bra text 

präglas av ett uteblivande ”jag”, ”tycker” samt tveksamhetsmarkörer som ”kanske”. S och N/T 

verkar alltså vara relativt överens om att en bra text ska vara neutral på så vis att den är objektiv, 

men de har lite olika ansats i argumentationen.  

 I båda grupperna ställs frågan om hur man blir bra på vetenskapligt skrivande. Övning 

nämns som en avgörande komponent i både S och N/T, men engagemanget kring denna aspekt 

är betydligt större i N/T: de pratar i munnen på varandra och tar upp det vid flera tillfällen. Även 

när Hilma nämner att läsandet kan hjälpa dig i att utveckla kompetens i skriftlig produktion 

faller samtalet tillbaka in på övning. 
 

Annika: eh då går vi tillbaka till skrivandet.= hur blir man bra på att skriva 
vetenskapligt? 
 

Gina: asså jag säger övning bara 
 

Fanny: ja 
 

Eskil: ja det ty– det tro– 
 

Gina: asså det är liksom– 
 

Fanny: öva öva öva 
 

Eskil: det tror jag med– bara gör det. Ofta 
 

Hilma: jag tror egen– 
 

Gina: det gäller tycker jag all form av skrivning 
 

Hilma: men jag vill bara säga att jag tror det hjälper mycket att du läser vetenskapliga 
texter (Eskil: ja jo) för då (Gina: eh ja) (Fanny: jaa) (Eskil: mm) blir det genom språket 
man kan lära [ohörbart tal] 
 

Fanny: mm 
 

Gina: mm. Å så liksom övar du själv (.) att du bara skriver 
 

Hilma: ja självklart 
 

Gina: å det gäller liksom för alla typer av texter tycker jag = att man behöver bara öva 
(Hilma: ja) (Fanny: å viss övning ger färdighet) å man kommer låta asdåligt i början 
om man säger så (Fanny: ja) det kommer– men det kommer bli bättre 

 

Att kompetens i skriftlig produktion av vetenskaplig text så avgörande beror på övning stämmer 

bra överens med N/T:s bild av den korrekta labbrapporten. För att lära sig denna form måste 

man öva och, som Gina formulerar det, ”utsätta sig för (.) den typen av texter”. Eleverna menar 

alltså att skrivträning har positiva effekter: även om de själva inte uttrycker det så kan det vara 

så att de även ser skrivandets effekt på läsförståelsen, vilket står i relation till Graham och 

Heberts resultat gällande mängdträning av skrivande.  
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Övning nämns även i S men det är främst Dilan som är övertygad om detta, och hon är den 

elev som i dagsläget visar minst engagemang för den skönlitterära fritidsläsningen; hon läste 

mycket när hon var liten men tycker idag inte att det är särskilt nödvändigt. Hon menar att 

”övning ger färdighet” och att läsvana, ordförråd och kunskap om skrivande inte är tillräckligt 

för att du ska kunna producera egna välskrivna texter.  
 
Dilan: mm. Ja men asså jag håller med om att det är övning som ger färdighet för att 
liksom– har man bara läst en massa böcker å har stort ordförråd men aldrig har skrivit 
en formell text i hela sitt liv liksom (.) då vet man ju inte alls hur det ska gå till = man 
har liksom ordförrådet å man har liksom– amen asså typ kunskaperna om typ hur 
(Cornelia: språket) språket (Albin: mm) är liksom men inte vet hur den ska 
struktureras upp å liksom– ja men asså det är ju väldigt svårt.^ men eh– ja men som 
du sa– får man feedback på ’aa du har ju skrivit det här = det här var inte bra så det 
måste du ändra’ = då gör man det (.)^ då tänker man på det till nästa gång (Cornelia: 
mm) å– till sist så blir det bara liksom (.) jättebra (Cornelia: mm) å det är ju– ja men 
asså det är verkligen att övning ger färdighet = har man inget bra ordförråd nä men då 
kanske man får det som feedback […] 

 

Detta citat kan tolkas som att Dilan vill framhäva att litteraturen inte nödvändigtvis har en så 

avgörande roll som hennes klasskamrater verkar påstå. Argumentationen refererar till att 

Cornelia vid flera tillfällen nämnt återkoppling som en avgörande aspekt för utveckling av 

skriftlig kompetens. 

 

2.4 Lässtrategier och läsförståelse  
Denna studie innefattar inget läsförståelsetest och inga specifika frågor om lässtrategier har 

ställts, men det märks att eleverna, liksom Hallessons högpresterande elever, reflekterar kring 

den egna läsningen och hur olika texttyper genererar olika lässtrategier. Det visar på meta-

kognitiv medvetenhet även om lässtrategierna inte är explicit uttalade.  
 

Fanny: det tar så mycket längre tid å läsa sån [vetenskaplig text] 
 

Eskil: aa 
 

Gina: ja 
 

Eskil: för skönlitterär kan man– man kan liksom– man behöver nästan inte 
koncentrera sig (Gina: nej) (Fanny: aa) å ändå så förstår man (.) allt 
 

Fanny: man– man– man kan hoppa över halva meningen å ändå (Eskil: aa) förstå 
(Gina: aa) vad det är för nånting  

 

Anmärkningsvärt är dock att det första svaret på frågan ”vad är skönlitteratur?” var Hilmas 

”ofta är det lättare skrivet”, och att det i andra hand påstods vara en text som kretsar kring en 

berättelse med verklighetsdrag. I N/T påpekas också att det är lättare att läsa skönlitterär text 

just för att innehållet relateras till en berättelse, en story, och att vetenskaplig text ibland 
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tenderar präglas av onödigt många akademiska ord bara för att det ska bli svårare. I S nämner 

de inte svårighetsgraden i läsning av varken skönlitterär eller vetenskaplig text, dock visar de 

på genremedvetenhet och vad som kan vara vinningen med att läsa olika sorters texter. Vidare 

analys av de lässtrategier S-eleverna nämner följer under 2.5, då S-gruppen tydligt kopplar sina 

lässtrategier till skrivandet. Gällande hur eleverna tillämpar olika lässtrategier samt om de har 

god läsförståelse kan denna studie inte visa på några slutsatser.  

 

2.5 Att läsa skönlitterärt och skriva vetenskapligt 

Utifrån frågeställningen följer en diskussion kring huruvida elever ser ett samband mellan 

läsning av skönlitteratur och att lyckas med vetenskapligt skrivande. Här skiljer sig resultaten 

åt mellan S och N/T: i S-gruppen påtalade de detta samband utan att frågan ställdes, medan de 

i N/T inte ens visade något större engagemang för ämnet när jag förde det på tal. 

I S-gruppen fanns en samstämmig syn på den skönlitterära läsningens effekt på det 

vetenskapliga skrivandet. Dilan, som verkar läsa minst i S-gruppen, är tyst efter sin replik under 

nedanstående meningsutbyte. Trots Dilans tystnad i denna konversation är det relevant att 

påpeka att hon tidigare har påstått att hon läst väldigt mycket som liten och att läsningen har 

givit henne ett stort ordförråd vilket i sin tur har bidragit till att hon anser sig vara kompetent 

inom vetenskapligt skrivande. Dilan påstår även att hon blivit en kompetent skribent genom att 

hon läst både bra och dåliga texter, vilket är i enlighet med Gibbons teori om modellering. Både 

Albin och Britta förmedlade en positiv attityd gentemot läsning av skönlitteratur och visade på 

säkerhet i sin argumentation. De backar upp varandra med stöd av Cornelia. Här ställs frågan 

utifrån det vetenskapliga skrivandet: 
 

Annika: mm. Hur blir man bra på å skriva vetenskapligt? (3s) 
 

Dilan: övning ger färdighet (Dilan: skratt) 
 

Albin: mm. Sen tror jag att om man läser mycket också (Britta: jaa) för många 
författare använder ett formellt språk så om man läser mycket får man in den stilen 
också (Annika: mm) (Cornelia: mm) så då får man lättare att skriva  
 

Britta: å sen typ får man ju utökat ordförråd av också om– (Albin: mm) om man sen 
börjar läsa i– tidigt för det är ju–(.) men delvis ett annat språk även om det kan va lite 
mera– (.) inte så jätteformellt som kanske en vetenskaplig text men det är ändå mer 
än vardagligt språk (Cornelia: mm) i många böcker i alla fall (Cornelia: mm) å lite 
mer kanske beskrivningar å (.) sånt där som kan va bra å ha °liksom senare– jag vet 
inte°. (1s). men det är väl också typ om man kollar på forskning så säger dom att ’å– 
det är bra om man läser för barnen när dom är små’ till exempel att– aa– dom ska få 
mer ord å bättre ordförråd å typ vilja läsa själva när dom blir stora (.) eller äldre 
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Albin och Britta kopplar alltså direkt ihop skrivandet med läsandet, och att det är just den 

skönlitterära läsningen som åsyftas blir tydligt när Albin nämner ”författare” samt när Britta 

kontrasterar den tidiga barn- och ungdomsläsningen med den vetenskapliga texten. Mot-

svarande förhållande påvisas och motiveras när frågan ställs utifrån skönlitteratur: 
 
Annika: eh varför ska man läsa skönlitteratur? (5s) 
 

Cornelia: det underlättar så mycket när du väl ska skriva saker. 
 

Britta: hur man typ tar till me information asså– bara om du ska– om du får en text så 
sen så säger dom ’amen läs den här’ asså– man får ju upp läshastigheten väldigt 
mycket å det (Albin: mm) underlättar ju typ alla studier du nånsin gör. Å att ty– även 
om du läs– asså (.) när du läser– du tar ju ändå liksom ut den viktiga informationen 
då också å– asså på ett sätt så (.) man sorterar ju ändå informationen på nåt sätt å då 
blir– det blir också det här när man ska ta ut (.) liksom nyckelord å viktiga saker asså 
(.) det mesta typ skolarbete i alla fall skulle jag säga underlättas om man läser (Albin: 
ja) mycket  
 

Albin: ja man blir snabbare på att liksom skuggläsa (Britta: jaa) en text å att kunna ta 
ut nyckelord å (Britta: mm) det man behöver för att kunna skriva 

 
Gällande läsning av skönlitteratur verkar S alltså se ett direkt samband till att senare kunna 

producera egen text, men de refererar också till att skönlitterär läsning kan påverka annan sorts 

läsning i form av läshastighet, översiktsläsning (”skuggläsning”) och förmåga att ta ut 

information och nyckelord. S-elevernas uttalanden kan tolkas som att de, i motsatsförhållande 

till Lars Melin, menar att skönlitteraturen tränar all form av läsförståelse och informations-

inhämtning. 

Medan S menar att de positiva effekterna av läsning även påverkar andra områden ser N/T 

läsandet och skrivandet av skönlitteratur och vetenskaplig text mer som en nivågradering. 

Kanske är det bilden av den korrekta labbrapporten som har grundat N/T:s något hierarkiska 

syn på olika sorters texter. När jag frågar om det finns något samband mellan vetenskaplig och 

skönlitterär text påvisas sambandet först av Hilma, ”det är som- som jag som– det är som första 

steget eller”, vilket följs av att Gina menar att ”man måste ju börja någonstans”. Därefter: 
 
Fanny: å så finns det ju knep man kan använda sig också av när man ska eh (.) ja– vad 
var det– om det var nån lärare (.) eller om jag läste det– då var det nåt knep man kunde 
använda för att börja (.) skriva sin vetenskapliga text var att ^man kunde ha ett 
dokument med en skönlitterär text som man skriver– s– så skriver man lite där å sen 
(.) (Gina: mm) hoppar man över till den vetenskapliga texten (.) å då har man liksom 
redan värmt upp i fingrarna å (Gina: jo) kommit in i skrivandet 

 

Gina backar upp påståendet med att det är ett bra exempel på relationen mellan att skriva 

skönlitterärt och vetenskapligt, vilket Fanny besvarar med att ”man kan använda det som en 

steppstol”, på vilket följande konversation följer: 
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Annika: mm. Så skönlitteratur kommer först å sen så levlar man mot faktatext (Eskil: 
°fniss^°) liksom?  
 

Fanny: ja 
 

Annika: ja  
 

Gina: mja 
 

Annika: nja? 
 

Fanny: nja 
 

Gina: ja  
 

Annika: skratt 
 

Fanny: det går i olika steg skulle jag säga (Annika: ja) (Gina: mm) för det är liksom– 
det finns enkel skönlitteratur å så finns det enkel facklitteratur å sen finns det 
avancerad skönlitteratur å avancerad facklitteratur (Gina: mjo) så jag skulle säga att 
det är flera steg å dom liksom omlappar varandra 
 

Annika: mm 
 

Gina: mm (.) jag skulle också– jag håller med med det 
 
Eleverna i N/T verkar alltså vara relativt överens med Lars Melin och ser olika texttyper som 

mer skilda från varandra. Detta kan eventuellt signalera om att de, liksom Hallessons elever, 

använder olika lässtrategier för olika texter. Fannys påståenden om avancerade texter kan också 

kopplas ihop med Agnes Edlings forskning om gymnasieskolans texters abstraktionsnivå. 

Jämfört med S-gruppen uttrycker N/T heller inte ett lika tydligt samband mellan att läsa och 

skriva olika sorters texter; de verkar snarare se läsandet och skrivandet som två separata 

aktiviteter.  

Samtalet i N/T har dock flera nyanser. Eskil uppger att han inte läser så mycket längre, men 

han är ändå den i N/T som tydligast försvarar skönlitteraturens positiva effekter och dessutom 

påvisar dess samband mellan vetenskapligt läsande och skrivande. När jag i N/T-gruppen frågar 

om man kan lära sig något av att läsa skönlitteratur vänder samtalet några turer kring förståelse 

av andra människor och utveckling av ordförråd innan Eskil säger att ”det är ju mycket lättare 

å lära sig å läsa fortare å skriva bättre (Fanny: mm) med skönlitterärt (.) än å sitta å läsa 

vetenskapliga texter”. Gällande den skönlitterära läsningen i skolan påpekar Eskil även 

sambandet mellan att läsa skönlitteratur och att läsa vetenskaplig text. 
 
Eskil: jag tror att det är mycket för att man ska förtå– förstå texter (Fanny: mm) (Gina: 
mm) lättare också i framtiden (Gina: °mjo å så lära sig°) kanske för att förstå– ehm (.) 
eh (.) (Gina: eh jo) vetenskapliga texter  
 

Även om Gina tidigare ihärdigt proklamerat för att övning ger färdighet så visar hon också på 

ett explicit samband mellan att läsa skönlitteratur och skriva vetenskaplig text, då hon ger ett 

exempel från årskurs 1 där de fick läsa en skönlitterär text om evolution för att senare skriva en 
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vetenskaplig text baserad på den skönlitterära källan. Hon menar även att hon genom att öva på 

skrivande på fritiden kan få ett flyt i vetenskapligt skrivande, även om det inte är den sortens 

text hon producerar hemma. 

 Sammanfattningsvis visar den insamlade empirin att eleverna inom grupperna är relativt 

överens, men att de i S respektive N/T har olika bild av såväl läsandet och skrivandet, samt att 

deras syn på sambandet däremellan skiljer sig åt. Nedan följer en avslutande diskussion kring 

dessa slutsatser.  
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3. Avslutande diskussion och slutsatser  
3.1 Ett litteraturdidaktiskt bidrag 

Den tidigare forskningens positiva resultat kring litteraturens effekter bekräftas i denna studie, 

liksom som att eleverna är positivt inställda till läsning. Analysen visar att elevernas syn på och 

attityd till skönlitteratur påverkar legitimeringen av det de läser i såväl skolan som på fritiden. 

Det som tidigare forskning visat, att lärare och läroplan legitimerar läsning utifrån personlig-

hetsutveckling och omvärldsförståelse medan elever utgår från avkoppling och verklighets-

flykt, kan bero på att lärare utgår från skolläsning och elever från fritidsläsning, vilket bekräftas 

genom att eleverna i denna studie har olika ansatser i argumentationen beroende på vilken 

läsning det rör. Elevernas legitimering av just skolläsning visar på fler likheter med lärarnas 

argumentation. Oavsett legitimeringens premiss är det förstås värdefullt att eleverna vill läsa, 

men hur hade det sett ut om lärarnas och elevernas argumentation hade varit mer övergripande 

samstämmig? Måste skol- och fritidsläsning motiveras utifrån samma orsaker och behöver vi 

få eleverna att se skolläsning som lika kul som fritidsläsning, eller kan olika motiv till läsning 

snarare vara mer berikande för eleverna?  

S-eleverna, som anser att skönlitteratur har allmängiltiga utvecklande effekter, har en mer 

förstående inställning till skolläsningen och ser, trots att det är ”tråkigt” eller ”forcerat”, att det 

är en viktig investering. Det verkar inte vara skolläsningen i sig de är negativa till; de är 

visserligen kritiska mot urvalet romaner, men de har trots det inga problem att legitimera även 

denna läsning. S-gruppen verkar se att både skol- och fritidsläsning har positiva effekter, såsom 

utveckling av ordförråd, läshastighet, lässtrategier och språk, oavsett om läsningen är rolig (på 

fritiden) eller tråkig (i skolan). N/T-eleverna ser skol- och fritidsläsning som mer separata 

aktiviteter har därigenom en mer negativ inställning till skolläsningen. De har dock inga 

problem att legitimera skolläsningen, men jämfört med S drar de tydligare gränser mellan skol- 

och fritidsläsning. Denna studie styrker att skönlitteraturens roll inte är hotad, även om läsning 

för eleverna verkar innebära olika saker i skolan och på fritiden. Slutsatsen är att eleverna vill 

läsa både på fritiden och i skolan: dels för att de uppskattar läsning, dels för att de anser att det 

har positiva effekter. Upplevelsen av att läsning är roligt verkar dock vara en erfarenhet de 

beskaffat sig på fritiden. 

Elevernas positiva inställning till läsning har ett viktigt litteraturdidaktiskt värde. De elever 

som ser ett samband mellan skönlitterärt läsande och vetenskapligt skrivande är också de elever 

som är mest positiva till fiktionsläsning i såväl skolan som på fritiden. Synen på litteratur och 
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läsning verkar alltså även påverka synen på vetenskaplig text och skrivandet av denna. 

Sambandet mellan skönlitterär och vetenskaplig text verkar också resultera i en mer positiv syn 

på båda dessa, vilket kan tolkas som att de elever som ser samband mellan skolans olika 

aktiviteter också ser hur dessa i en positiv spiral samverkar med varandra. Elevernas 

reflektioner kring skolarbetet tyder dessutom på metakognitiv medvetenhet.  

Sett till legitimering är det relevant att diskutera huruvida lärare kan använda sig av dessa 

resultat i sin litteraturundervisning. Att eleverna skulle bli mer motiverade till skolläsningen av 

att lärarna påstår att det har effekt på det vetenskapliga skrivandet är tämligen tvivelaktigt då 

detta samband redan verkar vara relativt etablerat hos eleverna. Min tolkning är dock att 

elevernas reflektioner kring detta samband och den egna legitimeringen kan stärka 

motivationen till både skol- och fritidsläsning. Slutsatsen, och det litteraturdidaktiska bidraget 

från denna studie, är att elevernas inställning till litteratur även kan påverka deras inställning 

till vetenskapligt skrivande. Att i klassrummet göra plats för en diskussion kring litteraturens 

legitimering och den egna kompetensutvecklingen inom skrivandet skulle kunna resultera i en 

större metakognitiv medvetenhet och större motivation till skolläsning.  

 

3.2 Kommentar till studien och framtida forskning 

En relevant reflektion i utvärderingen av genomförd studie är huruvida resultaten hade blivit 

annorlunda om intervjun hade haft en något mer explicit ansats i frågeställningen gällande 

sambandet mellan skönlitterär och vetenskaplig text. Om frågan hade formulerats som ”blir 

man bättre på att skriva vetenskapligt av att läsa skönlitteratur?” hade sannolikheten för ett 

jakande svar förmodligen varit större och tesen i uppsatsens inledning (att detta samband är 

vedertaget) hade troligtvis bekräftats. Dock hade det ökat risken för bias och önskvärda svar 

vilket hade minskat studiens validitet, samtidigt som det hade inneburit att elevernas attityder 

hade varit enklare att undersöka än vad de varit i denna studie. Mina resultat är endast slutsatser 

utifrån vad elevernas svar indikerar och liknande studier på området skulle således kunna ge 

andra resultat. Frågeformuleringarna är dock i enlighet med den teoretiska ansatsen i grounded 

theory, där slutsatserna får växa fram i det material som studien erbjuder. 

 Framtida forskning skulle kunna innefatta en jämförelse mellan elevernas läsförståelse av 

skönlitterär text och deras kompetens i vetenskapligt skrivande. Möjligen kan vidare studier 

innefatta en kombination av kvantitativa och kvalitativa undersökningar. Kvantitativt skulle 

materialet kunna innefatta läsförståelsetest och skrivuppgifter samt undersökningar av hur 

mycket eleverna läser (läsfrekvens). Kvalitativt kan det undersökas vad och hur elever läser 
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(lässtrategier) samt hur attityderna gentemot såväl läsandet som skrivandet ser ut. Vidare studier 

kan också ta hänsyn till aspekter såsom betyg och programtillhörighet. Dessa studier kan i 

enlighet med Hallessons forskning innefatta reflektioner kring relationen mellan PISA-resultat 

och höga betyg.   



 

 

 

31 

 

4. Källor och litteratur  
 
Blomström, Vendela, & Wennerberg, Jeanna, Akademiskt läsande och skrivande, Lund: 

Studentlitteratur 2017. 
Edling, Agnes, Abstraction and authority in textbooks. The textual paths towards specialized 

language, (diss.) Uppsala: Universitetsbiblioteket 2006.  
Gibbons, Pauline, Lyft språket lyft tänkandet, övers. Eva Heljesten & Rolf Sävström, 
Stockholm: Hallgren & Fallgren 2013. 
Graham, Steve, & Hebert, Michael, Writing to read: Evidence for how writing can improve 

reading. A Carnegie Corporation Time to Act Report. Washington, DC: Alliance for 
Excellent Education 2010. 

Hallesson, Yvonne, ”Lässtrategier för att lyckas – om hur högpresterande elever gör när de 
läser”, Forskning om undervisning och lärande, 4, 2016:2, 6–23. 

Ingvar, Martin, & Eldh, Gunilla, Hjärnkoll på skolan [och varför barn behöver dig för att 
lära], Stockholm: Natur och kultur 2014.  

Melin, Lars, ”Elevers ovana vid informativ text kan förklara PISA-raset”, Dagens Nyheter 
6/12 2016, https://www.dn.se/debatt/elevers-ovana-vid-informativ-text-kan-forklara-pisa-
raset/ (2018-03-29). 

Molloy, Gunilla, ”Skillnad mellan läsförmåga och läsförståelse”, Dagens Nyheter 7/12 2016, 
https://www.dn.se/debatt/repliker/skillnad-mellan-lasformaga-och-lasforstaelse/ (2018-
03-29).  

Nilsson, Skans Kersti, Nordberg, Olle, Petterson, Torsten, & Wennerström Wohrne, Maria 
”Sammanfattningar och rekommendationer”, i Litteraturen på undantag? Unga vuxnas 
fiktionsläsning i dagens Sverige, Torsten Pettersson et al. Göteborg: Makadam 2015. 

Nordberg, Olle, Avkoppling och analys. Empiriska perspektiv på läsarattityder och litterär 
kompetens hos svenska 18-åringar, (diss.) Uppsala: Kph Trycksaksbolaget AB 2017.  

Persson, Magnus, Varför läsa litteratur? Om litteraturundervisning efter den kulturella 
vändningen, Lund: Studentlitteratur 2007. 

Pettersson, Torsten, ”Inledning: Fiktionslitteraturens ställning och läsforskningens 
möjligheter”, i Litteraturen på undantag? Unga vuxnas fiktionsläsning i dagens Sverige, 
Torsten Pettersson et al. Göteborg: Makadam 2015. 

Skolverket, PISA 2000. Svenska femtonåringars läsförmåga och kunnande i matematik och 
naturkunskap i ett internationellt perspektiv, Stockholm: Skolverket 2000.  

Skolverket, ”Vässa argumenten för litteraturläsning” (2010-10-20), 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/it-i-
skolan/undervisning/litteraturlasning-1.141291 (2018-05-21).  

Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 
2011, Stockholm: Edita 2011. 

Skolverket, ”Svenska elever bättre i PISA” (2012-12-06), https://www.skolverket.se/om-
skolverket/press/pressmeddelanden/2016/svenska-elever-battre-i-pisa-1.255881 (2018-
03-22). 

Skolverket, PISA 2015: 15-åringars kunskaper i naturkunskap, läsförståelse och matematik, 
rapport 450, Stockholm: Skolverket 2016a.  

Skolverket, PISA 2015 – Bakgrund och metoder med exempel, bilaga till rapport 450, 
Stockholm: Skolverket 2016b.  

Skolverket, ”Vetenskaplig rapport – gymnasiearbete”, 
https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.234613!/2vetenskap_teknik.pdf, (2018-02-05). 



 

 

 

32 

 

Sundgren, Per, ”Skönlitteratur bidrar också med kunskap”, Dagens nyheter 7/12 2016, 
https://www.dn.se/debatt/repliker/skonlitteratur-bidrar-ocksa-med-kunskap/ (2018-03-
29).  

Svenska Förläggareföreningen, ”Bokläsningen”, http://www.forlaggare.se/boklasningen-0 
(2018-03-22).  

Torell, Örjan, ”Kapitel 1. Projektet ’Literary Competence as a Product of School Culture’”, 
Hur gör man en litteraturläsare? Om skolans litteraturundervisning i Sverige, Ryssland 
och Finland, red. Örjan Torell, Härnösand 2002, s. 11–32 (Institutionen för humaniora, 
Härnösand, Rapport nr 12). 

Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer, 2 uppl., Lund: Studentlitteratur 1997.  
Wennerström Wohrne, Maria, ”Begär eller uppror? Attityder till läsning inom tre 

gymnasiegrupper”, i Litteraturen på undantag? Unga vuxnas fiktionsläsning i dagens 
Sverige, Torsten Pettersson et al. Göteborg: Makadam 2015. 

Wibeck, Victoria, Fokusgrupper. Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. 
Lund: Studentlitteratur 2010. 

Wikberg, Erik, Boken 2017 – marknaden, trender och analyser, Rapport från Svenska 
Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen, Stockholm: Linderoths 
Tryckeri 2017. 

 
 
 
 
  



 

 

 

33 

 

5. Bilagor 
 
5.1 Bilaga 1. Intervjuguide 
 
Jag heter Annika och jag pluggar till gymnasielärare och skriver min C-uppsats i svenska. Jag 
hade min VFU (praktik) här i höstas och genomför studien här för att jag fått hjälp att hitta 
informanter genom mina handledare [lärare 1] och [lärare 2]. Min uppsats handlar om elevers 
attityder till vetenskapligt skrivande, vilket alltså är det ni studerar i Svenska 3. Det ni säger 
kommer att användas för att analysera svenskämnet i skolan. Ni har valts ut av er svensklärare 
därför att ni är några av de som har fått höga betyg på den senaste PM-uppgiften i Svenska 3 
(det finns alltså även andra som har fått höga betyg). Urvalet är alltså helt baserat på tidigare 
prestationer. 

Deltagandet är anonymt och ingen utomstående kommer få reda på att ni har varit med 
(förutom jag, er svensklärare och [lärare 1]/[lärare 2]). Det ni säger kommer inte att komma 
fram till någon av era lärare. Det kommer ingenstans framgå vad ni heter eller varför ni är med 
i studien. Era namn kommer att fingeras, det vill säga; i uppsatsen kommer ni att ha andra, 
påhittade namn. Ni har alltså mitt förtroende att allt material är hemligt, men samtidigt måste 
jag informera er om att ni vet om varandras deltagande och att jag hoppas och förväntar mig att 
ni i förtroende gentemot varandra inte röjer vad som sagts i detta rum. Deltagandet är helt 
frivilligt. Eftersom intervjun handlar om attityder och åsikter finns det alltså inga svar som är 
rätt eller fel, men ni behöver inte svara på alla frågor om ni inte vill. Ni är fria att när som helst 
avbryta eller lämna intervjun. Målet är att ni ska säga vad ni själva tycker och tänker. 

Därefter informerar jag om att jag kommer att spela in intervjun samt att jag kommer att 
anteckna för att enklare kunna transkribera och veta vem som har sagt vad. Sedan får de avgöra 
om de vill ge sitt samtycke.  
 
Öppningsfrågor 

• Vad heter du? 
• Var bor du? 
• När fyller du år? 

 
Introduktionsfrågor 

• Vad är en vetenskaplig text? 
• Skriver ni mycket vetenskapliga texter i gymnasiet?  
• Hur märker man att en text är bra skriven? 

 
Övergångsfrågor 

• Vad gör ni mer i svenskundervisningen, förutom att skriva?  
• Tycker ni att de olika delarna hör ihop med varandra?  
• Läser ni mycket skönlitteratur i skolan/på fritiden? 

 
Nyckelfrågor 

• Hur blir man bra på att skriva vetenskapligt? 
• Varför är ni bra på att skriva vetenskapligt? 
• Läser ni skönlitteratur? Varför/inte? (Vad är skönlitteratur, är det skillnad på att läsa i 

skolan/hemma?) 
• Vad finns det för orsaker till att läsa skönlitteratur? Kan man lära sig något av 

skönlitteratur? 
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Avslutande frågor 

• Vad är den främsta orsaken till att man blir bra på vetenskapligt skrivande? 
• Om de inte själva tagit upp det: finns det något samband mellan vetenskapligt 

skrivande och läsande av skönlitteratur?  
 
Slutfråga 

• Är det någon som vill tillägga något innan vi avslutar intervjun?  
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5.2 Bilaga 2. Transkriptionsförklaringar 
 

– avbrott, exempelvis avbrutet ord 

kursiv betoning 

. avslutningsintonation 

.= en enhet avslutas med avslutningsintonation, och följs direkt av en 
annan enhet 

KURSIVA 

VERSALER 

ord som betonas mer än ett ord som skrivs med kursiva gemener 

– – avbrutet eller utebbande yttrande 

(1s) paus, räknat i sekunder 

° ° låg röstvolym 

(.) mikropaus 

= yttrande som följer omedelbart på det föregående 

understrykning samtidigt tal 

^ ^ inandningsljud 

’röstbyte’ uttalanden skrivna inom apostrof innebär ett byte av röstkvalitet 
eller röstläge – talaren härmar eller citerar någon annan 

 
Samtliga förklaringar är hämtade från Wibeck 2010, s. 94 och s. 120. 


