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Sammanfattning  

I den aktuella kursplanen för svenska på grundskolan, Lpo94, går det att utläsa att 

svenskämnet inte ska delas upp i delmoment, utan att språk och litteratur ska ses som en 

helhet. Kursplanen erbjuder inga lösningar på hur denna undervisning ska se ut, och detta kan 

automatiskt innebära problem för lärarna. Denna uppsats strävar efter att ta reda på hur 

verksamma lärare tillämpar skönlitterär undervisning och om skönlitteratur är ett isolerat eller 

integrerat delmoment i svenskundervisningen. Undersökningen behandlar även elevernas 

uppfattning av den sköntlitterära undervisningen de får i skolan. För att bättre förstå de 

verksamma lärarnas arbetssätt har en grundlig genomgång av litteratur– och 

receptionsforskning genomförts. Uppsatsen kopplar sedan ihop teorierna med resultaten av 

intervjuer med fyra högstadielärare, och enkätundersökningar bland 67 elever på två olika 

skolor för grundskolans senare år.  

 

Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer och en kvantitativ enkätundersökning. De 

kvalitativa intervjuerna med lärarna och den kvantitativa enkätundersökningen bland eleverna 

har tolkats och analyserats utifrån en hermeneutisk tolkningsmetod. Resultaten av 

lärarintervjuerna visar att de fyra lärarna arbetar utifrån en rutiniserad undervisning och att 

litteratur ofta är ett isolerat delmoment i ett uppdelat undervisningssätt. Intervjuresultaten 

bekräftas av eleverna som verkar vara av den uppfattningen att litterär undervisning innebär 

att en bok först läses och sedan recenseras utifrån färdigställda frågor framställda av läraren.  

 

Nyckelord: skönlitteratur, undervisning, rutiniserad, traditionell,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

1. Inledning  

Skönlitteratur är en viktig del i svenskundervisningen. Genom att läsa många och olika böcker 

kan eleverna få ett ökat ordförråd, lära sig mer om olika kulturer, berättelser och få ett 

historiskt perspektiv gällande mänskligheten. Litteratur kan väcka nya tankar och funderingar 

som kan få eleven att växa till en intellektuell människa. Skolans uppgift är bland annat att 

fördjupa elevens förmåga att förstå, tänka, tolka olika texter och genrer och därmed utveckla 

strategier för läslust och glädje. Dessvärre innebär läsning för många elever idag att skanna av 

texten från vänster till höger för att bland annat inhämta information. Den klassiska 

skönlitterära undervisningen har på grundskolans senare år länge bestått av att eleverna läser 

en bok och därefter recenserar den.  

 

Under vår praktiktid har vi själva fått erfara ovannämnda typ av litteraturundervisning, både 

på grundskolans senare år och även på gymnasiet. Att läsningen endast ska handla om 

recensionsskrivning gynnar inte eleverna i längden. Fokus läggs på skrivträning där man 

återberättar bokens handling i kort. En sådan undervisning öppnar inte för reflektion av det 

lästa eller till gruppsamtal där nya tankar kan skapas och diskuteras.  

 

Enligt styrdokumenten har skolan ett ansvar att erbjuda elever kvalitativ litteraturundervisning 

där eleverna ska få en möjlighet att forma sin identitet och få kunskap om mänsklighetens 

olika villkor under olika perioder. Teorierna om hur man bör arbeta på ett sätt som gör att 

eleverna ser en helhet i sin utbildning i svenskämnet finns där, men frågan är om lärare 

genomför dessa och om det enligt dagens pedagoger anses vara möjligt att arbeta enligt ett 

helhetsperspektiv inom svenskämnet. Den här uppsatsen kommer att behandla skönlitterär 

undervisning i praktiken och huruvida den bedrivs som ett integrerat eller isolerat ämne, 

utifrån ett elev- och lärarperspektiv.  

 

1.1 Syfte  

Med denna uppsats vill vi försöka få ett bredare perspektiv på hur lärare på grundskolans 

senare år bedriver skönlitterär undervisning i ämnet svenska: vilka deras metoder och syften 

är, vilken urvalsprincip de följer, om de använder skönlitteratur utifrån det vidgade 

textbegreppet samt om litteratur integreras i andra delmoment som ingår i ämnet.  
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Vi har valt att arbeta efter styrdokumenten som tydligt poängterar att språk och litteratur bör 

behandlas som en helhet. Vi vill därför undersöka om skolorna tillämpar en sådan 

undervisning med ett så kallat helhetsperspektiv eller om språk och litteratur är olika 

delmoment i undervisningen som aldrig får samspela med varandra.  

 

Våra huvudsakliga frågeställningar lyder:  

 Hur tillämpas skönlitterär undervisning i grundskolans senare år?  

 Hur uppfattar eleverna den skönlitterära undervisningen?  

 Är skönlitteratur ett isolerat eller integrerat delmoment?  

 

1.2 Disposition  

Uppsatsen inleds med en fördjupning om svenskämnets historia. Därefter tittar vi närmare på 

den aktuella kursplanen i Svenska för årskurs 8 och 9. Vilka mål ska uppnås och vad 

föreskriver dessa för att bli godkänd i ämnet svenska? Efter detta följer ett kapitel om tidigare 

forskning där litteraturteoretiska teorier lyfts fram. Vidare följer en presentation av de lärare 

som ingår i undersökningen. Därtill presenteras resultatdelen av enkätundersökningen och 

lärarintervjuerna. Analysen omfattar en jämförelse av det material som har samlats in och en 

fördjupning av de intervjuer som har utförts med lärarna. Slutsatsen omfattar en reflektion om 

undersökningen, besvarar den ursprungliga frågeställningen och avslutas med diskussion om 

vidare forskning i ämnet.  

 

1.3 Material 

För att kunna jämföra om tidigare forskning stämmer överens med vår egen undersökning har 

vi valt att göra en kombination av forskningsöversikter och egen undersökning i 

skolverksamheten. Utifrån detta utformade vi en enkät som skulle besvaras av eleverna i de 

två skolor som vi besökte. Enkäten undersöker hur eleverna uppfattar skönlitterär 

undervisning i skolan, urvalet och dess arbetssätt. I samband med enkätundersökningen fick 

vi möjligheten att intervjua lärarna för respektive klasser och bad även dem ge sin uppfattning 

om den litterära undervisningens hinder och möjligheter utifrån ett klassrumsperspektiv. Den 

litteratur vi främst kommer att hänvisa till i denna uppsats är: Varför läsa litteratur? (Persson, 

2007), Att läsa skönlitteratur med tonåringar (Molloy, 2003), Svenskundervisningen i 

grundskolan (Malmgren, 1988) och Svenskämnets historia (Thavenius, 1999). Vi kommer 
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även att diskutera Skolverkets styrdokument för svenska på grundskolans senare år och tolka 

dessa ur olika perspektiv.  

 

1.4 Metod 

Mot bakgrund av uppsatsens huvudsakliga frågor är undersökningens avgörande uppgift att 

erhålla en djupare insikt i hur lärare arbetar med skönlitteratur i skolans verksamhet. Fyra 

svensklärare från två olika skolor har intervjuats angående deras pedagogiska metoder och 

arbetssätt. Tre av fyra lärarintervjuer har spelats in på band och därefter transkriberats. En av 

lärarna som ingår i undersökningen ville inte bli inspelad på grund av personliga skäl. Vi var 

dock två personer som antecknade under den obandade intervjun. Den läraren kommer inte att 

citeras i resultatdelen. Enkätundersökningar har utförts på de utvalda skolorna och 

undersökningen täcker sammanlagt fyra klasser, två från respektive skola. Enkäterna som har 

delats ut har varit identiska till form och innehåll vid undersökningen i de skilda skolorna.  

 

Vi vill mot bakgrund av tidigare receptionsforskning och Lpo94 undersöka hur 

litteraturundervisningen bedrivs i skolans verksamhet. Därför har en blandning av 

forskningsöversikter och egna undersökningar gjorts. Resultatet vi får fram av 

undersökningarna kommer att sammanställas och jämföras med de teorier och uppfattningar 

som behandlas i uppsatsens litteraturkapitel (2.6).  

 

1.5 Avgränsning 

Tidsramen för vår uppsats har gjort att en avgränsning för vår undersökning var nödvändig. 

Vi utsåg två skolor som vi upplevde vara intressanta för underökningen eftersom dessa skiljer 

sig geografiskt och socialt från varandra. Utifrån dessa skolor valde vi att utföra 

enkätundersökningar i två olika årskurser samt intervjua fyra lärare, en för respektive klass. 

Vi finner antalet informanter vara tillräckligt i förhållande till syfte och tidsramen. En 

avgränsning var även nödvändig i valet av teorier och författare och kan ha medfört att vi 

omedvetet utelämnat teorier som kunde ha givit oss andra intressanta infallsvinklar.  

 

1.6 Enkätundersökningen 

Vi är medvetna om att enkätundersökning har vissa brister. Det faktum att vår enkät endast 

lämnades ut till sammanlagt 67 elever på två olika skolor gör att resultatet inte är helt 

generaliserbart. Det kan dock täcka några generella åsikter och tankar kring 
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litteraturundervisningen i grundskolans senare åldrar. Enkätens innehåll kan också diskuteras. 

Eftersom enkäten utformades med alternativfrågor och ett mer öppet frågeformulär, är 

elevernas svar ibland tvetydiga. Det finns dock elever som är mer skriftligt avancerade och då 

är enkäten istället ett bra verktyg. Vid en intervjubaserad undersökning har man som forskare 

möjlighet att fråga vad informanten menar och ställa följdfrågor. Det är också möjligt att det 

blir ett personligt möte mellan informanten och undersökaren. Det är tänkbart att det 

personliga mötet leder till att informanten svarar mer utförligt än vid en enkätundersökning. 

Vissa elever kan också ha ett mer verbalt uttryckssätt, vilket kan leda till mer utförliga svar.  

 

Med hänsyn till tidsaspekten har inte några intervjuer kunnat genomföras med elever som har 

medverkat i undersökningen. Genom enkätundersökningen har vi som forskare skapat en 

opersonlig kontakt till våra respondenter (Denscombe, 2002: 14). Till följd av detta är vi 

övertygade om att enstaka elever inte förmått ge utförliga svar i undersökningen. Ibland har 

det varit svårt att tyda vad eleverna menar. Hade vi haft tillfälle att intervjua eleverna hade de 

kunnat förtydliga och modifiera sina svar ytterligare.  

 

1.7 Hermeneutisk forskningstradition  

Uppsatsens undersökning baseras delvis på en hermeneutisk forskningstradition som bygger 

på tolkning och förståelse. Meningen med hermeneutiskt tolkningsarbete är att nå förståelse 

för människors handlingar, intentioner och tankar. Genom tolkningsarbetet vill forskaren 

undersöka vilka innebörder eller vilken betydelse en företeelse har för en viss grupp 

människor. Kunskapen som uppnås anses vara kvalitativ, men behöver inte vara den rätta 

eller den bästa tolkningen.  Målet är att få en ökad förståelse och se på en viss företeelse från 

ett annat perspektiv ((Rosendahl, 1998).  

 

Rosendahl (1998: 60) menar att intervjun är särskilt lämplig när man vill studera människors 

syn på sig själva, beskriva deras upplevelser och utveckla deras eget perspektiv på en särskild 

företeelse. Därför har kvalitativa intervjuer med ett fåtal verksamma lärare genomförts i den 

här undersökningen. Den kvalitativa intervjun är inte vår huvudsakliga metod för insamling 

av information, men den gav oss en möjlighet att få mer insyn i och utveckla mer kunskap om 

lärarnas egen uppfattning om den litterära undervisningen.  
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Eftersom vi är intresserade av informanternas subjektiva åsikt, är lärarintervjuerna 

strukturerade, vilket innebär att man från början har ett bestämt tema med tydligt utarbetade 

frågor som mall. Denna mall styr och håller fokus på intervjun men ger samtidigt flexibilitet 

och utrymme till informanten att svara med egna ord (Patel & Davidsson, 2003: 72). 

Frågemallen underlättar även sammanfattnings- och analyseringsarbetet, vilket också ger oss 

en viss standardisering av intervjuerna.  När de transkriberade intervjuerna analyserades och 

tolkades tog vi återigen inspiration från Rosendahl (1998) där vi i tolkningsarbetet sökte efter 

gemensamma mönster och teman i de olika intervjuerna. Under resultatredovisningen citeras 

tre av fyra lärarna, och citaten har plockats fram utifrån de likheter och olikheter som går att 

finna i transkriberingen av lärarnas svar. 

 

2.  Bakgrund 

2.1 Svenskämnets historia 

Även om svenska idag är ett av skolans kärnämnen, har det inte alltid varit på det viset. 

Trivialskolorna under 1600- och 1700-talet var fullt ut latinskolor (Thavenius, 1999: 11), 

vilket innebar att latin blev skolans, böckernas och undervisningsspråkets modersmål.  Om 

eleverna mot all förmodan yttrade sig på sitt eget modersmål, blev de bestraffade (ibid, 1999). 

Eleverna var dock tvingade att läsa och skriva på sitt modersmål för att bli antagna till 

skolorna, och det fick de antingen lära sig hemma eller i de borgarskolor som fanns i vissa 

städer. Latinskolorna hade en viss modersmålsundervisning även om den betraktades som 

något ”onödigt ont” och ”något som egentligen inte hörde hemma i den högre 

undervisningen” (ibid, 1999).  

 

Under 1700-talet ökade antalet läroböcker på svenska långsamt och ”kravet på att eleverna 

skulle tala latin med varandra sköts allt längre upp i klasserna”. I början av 1800-talet blev 

svenska skolans undervisningsspråk, även om latinet var där i bakgrunden, som mönster för 

utbildningen. Modersmålsundervisningen var indelad i tre olika traditioner. Den första 

behandlade praktiska färdigheter som läskunnighet, brevskrivning och att sätta upp olika 

skrivelser. Dessa följdes av de mekaniska färdigheterna som att läsa och lära sig texter 

utantill, framförallt katekesen och psalmer. Eleverna i den högre undervisningen skulle vidare 

få viss kunskap i svensk grammatik och uppsatsskrivning på svenska (Thavenius, 1999: 12). 
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Vid den här tiden förekom ingen litteraturläsning. Det som däremot värderades högt var 

grammatikundervisningen där grammatiken studerades ytterst formellt. Man lärde in reglerna, 

därefter exempel och i bästa fall tillämpningar. Grammatiken ansågs nämligen kunna öva 

elevernas tankeförmåga och fostra deras karaktär (Thavenius, 1999: 21-22).  

 

Svenska språket erkändes officiellt som skolans modersmål 1856. Den svenska litteraturen 

fick en fast plats i kursplanerna och den stora anledningen till detta berodde på att både den 

nationella och kommersiella litterära kulturen växte sig stark under den här perioden. Det 

ansågs nämligen att eleverna borde fostras i den nationella, men skyddas från den 

kommersiella kulturen som förknippades med osedlighet och smaklöshet. Den moderna 

kulturen bestod framförallt av dagspress och romaner (Thavenius, 1999: 23-24). 

 

Svenskundervisningen innebar läsning vars metod var mekanisk och repetitiv färdighet. Syftet 

med läsningen var att barnen skulle kunna läsa religiösa texter på egen hand men även lära sig 

ordning, noggrannhet och lydnad genom innehållet. De religiösa texterna uppmuntrades 

medan nöjesläsningen motarbetades. Ända in på 1900-talet var uppfattningen att fritidsläsning 

var något av en läsfeber och läsraseri i negativ benämning (Thavenius, 1999: 25). 

 

Samtidigt som kyrkans roll i folkskolan försvagades, började den statliga styrningen märkas 

tydligt under 1800-talets andra hälft. Statens intresse för skolan kan exemplifieras genom 

statliga inspektörer som inrättades i hela landet för att inspektera lärarnas behörighet och 

lokalernas kvalitéer (Richardson, 1999: 48). Under samma period började vänsterpartiet och 

socialdemokraterna kräva en mer jämställd skola och en rättvis rekrytering till vidare 

utbildning.  

 

Läroverksreformen, även kallad medelklassreformen, trädde i kraft 1905. Det var 

medelklassens kamp mot latinskolan för en mer modern utbildning med modersmål, moderna 

språk, naturvetenskapliga ämnen och en humanistisk allmänbildning (Thavenius, 1999: 30). 

Tyngdpunkten i svenskundervisningen låg i att eleverna fick mindre språkundervisning och 

mer fokus på litteraturen där själva läsningen med noggrann begrundan av det lästa, blev det 

centrala (ibid, 1999: 31). Under 1919 avskaffades katekesläsningen och ersattes av en 

borgerlig läskultur som innebar att eleverna skulle erhålla en känsla för hembygd och 

fosterland genom den goda litteraturen, det vill säga litteraturkanon. Resultatet av den 
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borgerliga läskulturen innebar även en skiftning från formaliserad litteraturundervisning till 

en läspedagogik med barnet i centrum (ibid, 1999: 33).  

  

Den svenska språkundervisningen hade under en lång period en formaliserad syn på kunskap 

och kunskapsutveckling. En formaliserad undervisning bygger på en teknikträning av språkets 

olika delfärdigheter. Den formella delfärdigheten kan bestå av att utveckla ordförrådet, 

grammatisk träning som meningsuppbyggnad och satser, förmågan att skriva ett referat eller 

en uppsats, samt att läsa flytande eller argumentera. I den formella undervisningen tränas 

språkets beståndsdelar isolerade från varandra och förutsätts kunna övas var och en för sig 

som en teknik (Malmgren, 1988: 63). 

 

Motsatsen till den formaliserade teorin blev en funktionaliserad undervisning. Den centrala 

tanken var att förena olika språkfärdigheter och tillämpa dessa i verkliga 

kommunikationssituationer. Språket skulle fungera som ett redskap för kunskapsinhämtning, 

tänkande och begreppsbildning som eleven kunde utveckla under verkliga 

kommunikationssituationer (Malmgren, 1988: 69).   

 

Svenskundervisningen vilade på två stadiga pelare. Den ena behandlade språklära och den 

andra litteraturhistorien. Först under 1970- talet, tillsammans med samhällsförändringen, fick 

svenskämnet nya delmoment och stoffområden som praktiserades. De nya momenten bestod 

av allt från TV och filmkunskap, bildanalys, reklamspråk och en ny studieteknik. Samtidigt 

splittrades språkets olika delar i egna färdighetsmoment inom ämnet. Skolöverstyrelsen 

kritiserade det nya splittrade svenskämnet och efterlyste en helhetssyn på 

svenskundervisningen (Malmgren, 1988: 66).  

 

2.2 Den litterära kanons utveckling 

Under den senare delen av 1800-talet och i början av 1900-talet fanns en fast kanon ute i 

skolorna som till stor del bestod av svenska författare såsom Kellgren, Tegnér och Rydberg 

(Persson, 2007: 117).  Skolan hade således en klar värdering om vilken litteratur som skulle 

läsas och dåtidens pedagoger hade ett klart och tydligt formulerat svar på Vad som skulle 

läsas. Tankar om Hur och Varför den specifikt utvalda litteraturen, det vill säga kanon, borde 

läsas varierade under årens gång. Till en början grundades litteraturvalet på den nationella 

idealismen som skulle fostra elever till goda medborgare genom den fina litteraturen. 



12 

 

Litteraturen ansågs nämligen vara en ideal värld, skapad av en allvetande profet till författare 

(Persson, 2007: 118).  

 

Under 1920-talet ersattes den nationella idealismen gradvis av ett kulturhistoriskt 

förhållningssätt. Istället för en idealistisk värd, framställdes litteraturen som en avspegling av 

verkligheten. Litteraturen blev en produkt av dess tid och miljön. Detta förhållningssätt kom 

att dominera under ett decennium och runt 1930 fram till 1960 slog ett annat synsätt att se på 

litteraturen igenom. Återigen hamnade författaren i fokus, men den här gången ansågs han 

inte vara en profet, utan en tolkare av människors villkor (Persson, 2007: 118).  

 

1962 infördes grundskolan och en läroplan skrevs, Lgr 62. För svenskämnet, och närmare 

bestämt litteraturstudiet, innebar detta att eleverna skulle följa en så kallad trappa, i anslutning 

till läsningen. Eleverna fick börja med att läsa enkel men god barn- och ungdomslitteratur i 

grundskolan för att sedan ta sig upp mot gymnasiet och kanske ännu högre upp där den 

kanoniserade litteraturen väntade (Persson, 2007). Även här låg fokusen på Vad som skulle 

läsas och ett av syftena för ämnet svenska i Lgr 62 var att väcka elevernas intresse för god 

litteratur och språkets skönhet. Persson (2007: 84) menar att de tidiga styrdokumenten 

 

… byggde på klara och tydliga värdehierarkier och distinktioner; mellan högt och 

lågt, mellan skriften och andra uttrycksformer, mellan ämnet självklara centrum och 

dess periferi. Eller annorlunda uttryckt – mellan ordets konst och mediernas okonst.  

 

På grund av en rädsla för att lära sina elever om ”okonst” fanns det i styrdokumenten fram till 

och med 1975 klara, konkreta råd och anvisningar gällande det litterära materialet (Persson, 

2007: 84). Restriktionerna gällde litteraturundervisningens omfång och hur den skulle 

undervisas i praktiken. Detta var framförallt aktuellt på gymnasiet och det står att läsa i Lgy 

65 att namn som Defoe, Swift och Voltaire ska läsas när eleverna ska studera upplysningen. 

När romantiken stod på schemat var det bland annat Goethe, Schiller och Shelley som skulle 

studeras. Fokus i denna kursplan låg på litteraturhistoria, där författaren och dess epoker 

ansågs ha ett betydande värde för allmänbildningen (ibid. 2007). När kursplanen skrevs om 

1980 fanns inga namngivna författare eller verk med, men man klargjorde ändå för vad och 

vem fienden var: den kommersiella masskulturen. Denna skulle bekämpas i skolan med all sin 

kraft därför att den saknade ”nationell förankring” och den ansågs sprida en falsk framställd 

människosyn för dåtidens läsande elever (ibid. 2007: 51). 
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2.3 Det vidgade textbegreppet  

Den aktuella kursplanen för svenska, Lpo94 (www.skolverket.se), lyfter fram ett nytt koncept 

för svenskämnet – det vidgade textbegreppet. Grundsynen är att ett vidgat textbegrepp 

innefattar förutom skrivna texter även bilder, film och teater.  

  

Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära läsning utan kan ske även 

genom avlyssning, drama, rollspel, film, video och bildstudium. (Lpo94: 

www.skolverket.se)  
  

Det vidgade textbegreppet innebär att man inte längre kan förutsätta att litteratur skiljer sig 

värdemässigt från andra medier (Persson, 2007: 82). I och med det vidgade textbegreppet som 

har en självklar plats i den aktuella kursplanen för grundskolan, har dagens lärare tvingats att 

tänka om. Ett utvidgat textbegrepp innebär att svenskämnets litteraturundervisning inte 

behöver sträcka sig till endast en eller flera litterära texter. En analys av en såpopera som en 

litterär text är numera fullständigt acceptabelt inom svenskämnet (Persson, 2007: 64). 

Svensklärare som i dagsläget planerar sina lektioner har friare tyglar än förr. Borta är de 

namngivna författarna och nya medier har tagit plats. Med nya medier till hjälp kan eleven 

förstå både sig själv och världen bättre och medierna kan ge möjligheter till empati och 

förståelse för det som är annorlunda (Persson, 2007: 86). Argumentet stöds av Molloy (2008), 

som menar att bilder kan användas i samband med grammatikundervisningen, läsas som en 

text och tolkas i samspel med vår subjektiva åsikt som lockar till kreativitet hos eleven. 

Molloy (2008) använder olika former av bilder och konstverk i sina undervisningsmetoder 

och menar att arbetsmetoden är oerhört tacksamt för bland annat skrivsvaga elever (Molloy, 

2008: 134). 

 

Enligt den rådande kursplanen är det inte längre självklart vad för sorts litteratur som ska 

läsas, hur mycket som ska läsas och inte heller hur och varför litteratur ska läsas i skolan. Det 

har skett en avkanonisering, som välkomnar nya texter och utvecklingen har förflyttats från 

en skriftkultur till en mediekultur (Persson, 2007: 82).  

  

Att beskrivningar av stoff har lyfts ur kursplanerna betyder inte att stoffrågorna är 

mindre viktiga. Det betyder att det finns så mycket alternativt stoff att välja på, att det 

är omöjligt att i de nationella kursplanerna ange vilket stoff som ska väljas för att 

konkretisera innehållet. (Skolverket 2000: 12: i Persson, 2007: 85)  
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Men, även om inga speciella författare eller verk nämns i den rådande kursplanen, finns ett 

visst spår av ett kanoniskt tänkande kvar, trots att kursplanen lyfter fram skönlitteratur, film 

och teater som det centrala i grundskolans svenskämne. Fortfarande finns en föreställning om 

att den goda litteraturen och det litteraturval som präglar skolan idag framförallt består av en 

västerländsk kanon där urvalet av manliga författare är dominerande. Även om lärare tar in 

andra medier som till exempel film eller drama är de ofta avgränsade moment. Film får, för 

det mesta, agera som illustration, utfyllnad eller som jämförelse till den tryckta texten. Den 

tryckta texten är nästan alltid det överordnade mediet i ett klassrum. När film används i 

klassrummet får den agera som ett lockbete till läsning (Persson, 2007: 95 ff.).  

 

2.4 Svenskämnets identiteter 

Svenskundervisningen i skolan analyseras av, bland andra, Lars Göran Malmgren och Jan 

Nilsson som beskriver dess splittrade karaktär på grundskolan och gymnasiet. Svenskämnet 

skildras enligt Malmgren (1988) som ett ämne med olika konstruktioner: svenska som ett 

färdighetsämne, litteraturhistoriskt bildningsämne samt erfarenhetspedagogiskt ämne. 

Svenska som färdighetsämne inbegriper en träning av språkliga färdigheter i isolerade 

moment. Dessa moment upprepas med jämna mellanrum och ämnet i sig blir ett praktiskt 

språkämne där det inte finns utrymme för utsvävande reflektioner, eftersom 

litteraturundervisningen är reducerad och den tekniska språkfärdigheten står istället i fokus 

(Malmgren, 1988: 94). Nilsson menar att litteraturläsning uppfattas som en färdighet som 

eleverna kommer ha nytta av när de kommer ut i samhället. I skolan drillas eleverna till att bli 

goda läsare genom att läsa så mycket som möjligt utan egentligt fokus på Vad de läser. Han 

menar att läsning bryts ner till ett färdighetsämne där antal lästa sidor premieras av lärarna 

(Nilsson, 1997: 39).   

 

Svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne innebär läsning av ett kulturarv som omfattar 

en kanon av klassiska, litterära verk med högt värde ur ett litteraturhistoriskt perspektiv. Den 

goda avsikten är att ge en likvärdig och gemensam referensram till eleverna. Eftersom 

klassiska litterära verk har haft ett högt värde genom historien, anser man att det kan vara 

personlighetsutvecklande för eleverna.  Precis som i den första ämneskonstruktionen läser 

man andra delmoment som språkhistoria och grammatik genom självständiga moment. 

Konstruktionen följer därmed den traditionella uppdelningen av ämnet, språket och 

litteraturen (Malmgren, 1988: 96).  
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Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne utgår från elevernas förutsättningar och 

erfarenheter där språkfärdigheter övas i ett sammanhängande kunskapssökande. Ämnet 

svenska blir ett integrerat ämne där sammanhang och helhetsperspektiv är viktiga 

komponenter som genomsyrar undervisningen till form och innehåll. Innehållet baseras på 

elevernas intressen om omvärlden som är en god förutsättning för språkutveckling och ett 

nyfiket kunskapssökande. Skönlitteratur är central i undervisningen eftersom den gestaltar 

olika mänskliga erfarenheter och ett av målen i den här ämneskonstruktionen är att utveckla 

elevernas sociala och historiska förståelse för mänsklighetens stora frågor. Målet i sig öppnar 

enligt Malmgren även upp för andra skolämnen som historia, samhällskunskap, religion och 

ger en möjlighet till att arbeta ämnesövergripande (1988: 96).  

 

Undervisningen baseras ofta på den enskilda lärarens egen övertygelse om vilken 

konstruktion av svenskämnet som borde råda i klassrummet. Svenskämnets tre konstruktioner 

är teoretiska och i praktiken kan det vara svårt att finna i klassrummet som en renodlad form, 

utan många lärare väljer att blanda och göra ”lite av varje” (Malmgren, 1988: 96).  

 

2.5 Didaktiska grundfrågor 

Den teoretiska kunskapen om hur någonting borde vara i praktiken skiljer sig många gånger 

från den verklighetsuppfattning som är utbredd bland dagens lärare. Bakom undervisningens 

innehåll finns allmänna ramar som begränsar lärare och elevers undervisningssituation. Dessa 

ramar vilar på styrdokumenten och olika villkor och krav som ska uppfyllas på olika skolor. 

Ramarna kan även begränsa didaktisk utveckling på grund av en kollektiv mentalitet som 

hindrar lärarna från att bryta invanda mönster och djupt liggande föreställningar om 

undervisningen (Krantz & Persson, 2001: 14).   

 

Oavsett ramarnas möjligheter eller begränsningar är det läraren som gör tolkningen av dessa 

och utformar undervisningens innehåll enligt sina egna syften. I centrum av dessa syften står 

den konkreta undervisningssituationen där eleverna med sina förväntningar och läraren med 

sina syften är aktörer. Lärarens syften är medvetna och utformade utifrån en blandning av 

teoretisk och praktisk kompetens, men borde enligt Svedner (1999: 10) aldrig tas för givna 

metoder som kan användas i alla situationer och klasser. För att undvika homogena metoder 

för olika klassuppsättningar och elever borde lärare, enligt Svedner, alltid kartlägga den 
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rådande ämnesdidaktiken med tre frågor– Vad, Hur och Varför? Dessa frågor borde ligga som 

grund för att undersöka undervisningens innehåll och förutsättningar (Svedner, 1999: 13).  

Vad-frågan gäller innehållet, Hur-frågan metoderna i undervisningen och Varför-frågan söker 

svar på en motivering till det aktuella innehållet.   

 

Molloy (2003) ser också dessa frågor som utgångspunkten för en metodisk gestaltning av 

undervisningen. De didaktiska frågorna kan vara ett analysredskap för att man som lärare kan 

undersöka konstruktionen av sina metoder och innehåll i undervisningen. Molloy åberopar två 

tyska didaktiker, Werner Jank och Hilbert Meyer, som anser att Vad, Hur och Varför- 

frågorna är alldeles för snäva i en didaktisk reflektion och har därför adderat frågor som Vem, 

När, Var och Med vem, till den metodiska gestaltningen (Molloy, 2003: 32). Med hjälp av de 

didaktiska frågorna kan man undvika en rutiniserad undervisning. Rutiniserad undervisning 

syftar på de lärare som pliktskyldigt läser Flugornas herre i åttonde årskursen och På 

västfronten intet nytt i nionde årskursen, utan att ha reflekterat över Vem -frågan, det vill säga 

vem det är som ska läsa den aktuella boken. Om uppskattningen av en bok i en klass får en 

negativ utgång, står eleverna och inte textvalet för misslyckandet och elevernas signaler 

uppfattas som destruktiva istället för att användas konstruktivt (Molloy, 2003: 36). Hur 

någonting undervisas, borde aldrig komma före Vem som ska undervisas, eftersom varje klass 

är unik och lärares didaktiska val i en klass kan inte automatiskt appliceras på en annan, utan 

att reflektera över vilka elever som ingår i den. Lärares arbetsmetoder kräver utifrån de 

didaktiska frågorna kreativitet och omväxling. Molloy menar att lärare kritiserar ofta brister 

hos boken eller hos eleven, men ser sällan brister i sina didaktiska val (2008: 157).  

 

Gemensam läsning i helkass bär på en annan typ av problematik, eftersom det är sannolikt 

läraren och inte eleven som väljer boken. Chambers (1995) menar att när läraren väljer böcker 

åt någon annan kan det aldrig leda till ett lyckat utfall för läslusten. När en person tvingas att 

läsa på grund av yttre krav, leder det många gånger till att läsaren inte förväntar sig något 

värdefullt utbyte med litteraturen och kommer förmodligen att uppfatta texten som tråkig. 

Läslusten väcks när en läsare får följa sin egen smak och intuition (Chambers, 1995: 42).  

 

2.6 Litteraturdidaktiska teorier 

Läsning ur ett skolperspektiv fick sitt stora genombrott i forskningsvärlden under 1970- och 

80-talet. De nya idéerna som fick genomslag handlade om en litteraturundervisning utformad 
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utifrån läsarens perspektiv. Man började värdera läsarens reception av en text, dess tolkning 

och mottagandet av den. Reception, mer känt som reader-responsteorin är ett begrepp som 

introducerades av receptionsforskaren Louise M. Rosenblatt. Reader-responsteorin bygger på 

mötet mellan läsaren och texten. Eftersom varje läsare för med sig sin egen personlighet till 

texten är varje möte mellan läsaren och texten individuellt och unikt. Relationen som skapas 

mellan läsaren och texten kallar Rosenblatt för transaktion. En text bär på betydelser men 

dessa realiseras under transaktionen, mellan läsaren och texten. Textens betydelse blir till 

under läsningens gång och är en ständigt pågående process som Rosenblatt kallar för 

evocation och hon stryker under att den är högst individuell för varje läsare (Rosenblatt: i 

Molloy, 2003: 47). Rosenblatt riktar kritik till skolans litteraturundervisning som ofta bygger 

på en efferent läsning. Begreppet innebär att undervisningen utgår från ett antal 

sammanställda frågor som eleverna ska hitta svar på i texten. Dessa frågor förväntas leda till 

rätta svar om metaforer, liknelser, allitteration, miljö eller olika epoker. Tolkningen, 

mottagandet och själva läsupplevelsen av en text försvinner med ett sådant arbetssätt, menar 

Rosenblatt. Någonting ställs i fokus medan andra, kanske för läsaren relevanta saker hamnar i 

skymundan eftersom läsaren arbetar utifrån sammanställda läsanvisningar. Motsatsen till 

efferent läsning kallar Rosenblatt för estetisk läsning som främjar själva läsupplevelsen och 

förhållandet som en läsare skapar till en text (ibid: 48).  

 

Kathleen McCormick är en annan receptionsteoretiker som i likhet med Rosenblatt har lyft 

litteraturundervisningen, bland annat genom en modell om läsningens villkor där hon tar upp 

begrepp som litterära och allmänna repertoarer. De allmänna repertoarerna utgörs av både 

text och läsaren. En läsares allmänna repertoarer består av normer vars kultur läsaren ingår i. 

Även textens allmänna repertoarer präglas av de normer och värderingar som finns i texten. 

De litterära repertoarerna hos en läsare inbegriper all litterär erfarenhet som en läsare besitter . 

Dessa präglas av de föreställningar som en läsare har om vad litteratur borde vara och 

härstammar från tidigare läserfarenheter. För att repertoarerna ska matcha krävs det att de 

allmänna och litterära repertoarerna överensstämmer med varandra. Om repertoarerna istället 

kolliderar kan det bero på att läsaren avvisar den allmänna repertoaren som kan grundas på en 

rad olika skäl (McCormick: i Ulfgard, 2002: 34). Några av skälen kan vara ett alldeles för 

svårt eller gammalmodigt språk, en obekant genre, en främmande berättarstruktur eller att 

eleven helt enkelt inte känner igen sig i texten (ibid:33) 
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Hur eleverna uppfattar en text kan bero på många olika saker, menar forskarna, men 

huvudtanken är att texten måste stämma överens med den personliga behovstillfredsställelsen. 

Subjektiv relevans är ett begrepp som inbegriper elevens egen upplevelse av att innehållet i 

undervisningen känns relevant, viktigt och berör en på olika vis (Molloy, 2003: 61). Om 

eleverna i skolan ska kunna uppleva sitt arbete som meningsfullt bör de i texterna kunna finna 

en koppling mellan liv och text, menar Molloy (2003: 62).  

 

Ämnet diskuteras även av Svedner (1999), som menar att man kan skilja mellan olika 

kategorier av den subjektiva relevansen. Den tematiska subjektiva relevansen innebär att det 

är innehållet i sig som ger tillfredsställelse. Allmänbildningsrelevansen ger eleverna en 

uppfattning av att de lär sig någonting som det anses vara viktigt att kunna. 

Situationsrelevansen innebär att de arbetsformer som den enskilda läraren använder i 

klassrummet kommer att vara avgörande för hur eleven uppfattar undervisningssituationen 

(Svedner, 1999: 18).  

 

Förståelse och mening är det centrala för en läsare som läser en text, enligt den amerikanska 

läs- och skolforskaren Judith Langer. Langer menar att läsaren bygger upp sin förståelse 

genom att skapa olika föreställningsvärldar (envisionments) under den pågående läsningen.   

 

How do these text worlds develop? In the most direct explanation, they grow from 

people´s active quest for sense as they read…Envisionments are text-worlds in the mind, 

and they differ from individual to individual. They are functions of one’s personal and 

cultural experiences, one’s relationships to the current experiences, what one knows, 

what one feels, and what one is after…Envisionment building is not just a literary 

activity; we build envisionments all the time when we make sense of ourselves, of others, 

and of the world. (Langer, 1995: 9) 

       

 Inom föreställningsvärldarna finns fyra faser som läsaren kan röra sig mellan medan 

förförståelsen för texten skapas. Den första fasen kallas ”being out and stepping into an 

envisionment”. Läsaren befinner sig utanför texten och kliver med hjälp av textens karaktärer, 

intriger och miljö in i den och skapar sig en bild om textens ämne. Detta är en ständigt 

pågående process som sker från läsningens början till dess slut. Om en plötslig eller oväntad 

händelse inträffar i intrigen eller om språket blir för avancerat, kan läsaren tappa fokus, menar 

Langer. Detta hindrar inte läsaren från att ständigt försöka rekonstruera sin förförståelse och 

återgå till den föreställningsvärld som han/hon hade från början (1995: 16).  
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Den andra fasen kallar Langer för ”being in and moving through an envisionment” Läsaren 

fördjupar sin kännedom om texten och låter sin egen kunskap, texten och kontexten 

sammanföras och alstra nya idéer och tankar. Mot bakgrund av äldre information fördjupar 

läsaren en ny förståelse där man ställer frågor om motiv, känslor, orsak och verkan samt den 

underförstådda meningen som går att finna i texten (ibd:17).   

 

Den tredje fasen skiljer sig från de förstnämnda i den meningen att läsaren försöker 

sammanföra den kännedom han/hon besitter om texten med dess egen kunskap och 

livserfarenheter.  Läsaren försöker utifrån texten skapa en betydelse och mening i sitt eget liv 

och Langer menar att den här fasen är oerhört betydelsefull eftersom den kan få läsaren att 

förstå sig själv och sin omgivning bättre Den tredje fasen kallas enligt Langer för ” stepping 

out and rethinking what one knows” (Langer, 1995: 18). 

  

Slutligen behandlar Langer den fjärde fasen, som kallas för ”stepping out and objectifying the 

experience”. Objektifieringen innebär att läsaren reflekterar över sin läsupplevelse, förståelse 

av den, analyserar, dömer och jämför litteraturen med för denne redan kända verk. Faserna 

följer inte ett linjärt mönster, utan kan förekomma, utan någon bestämd ordning under 

läsningens gång. En medvetenhet om de fyra faserna, kan enligt Langer, hjälpa lärare att 

förstå elevernas läsutveckling. Samtidigt kan reflektionen styra mot en målmedveten 

instruering av hur läsaren i sin tolkningsfas kan utvecklas till en tänkande läsare, förstå det 

som finns under ytan och mellan raderna och dra nytta av en personlig, social och intellektuell 

utveckling (Langer 1995: 20). 

 

3.  Styrdokumenten 

När lärare ska planera sitt arbete har de skyldighet att följa de kursplaner som är utarbetade 

för deras ämne. All verksamhet i skolan ska ha en tydlig förankring i styrdokumenten. Det är 

bra att ofta återkomma till dessa i arbetet med elever, och genom att koppla arbetsområdena 

till styrdokumenten kan läraren vinna många pedagogiska poäng. Även eleven gynnas av att 

ha kunskaper om styrdokumenten, eftersom detta kan ge dem en insikt i vilken kunskapssyn 

skolan vilar på, och arbetet kan upplevas som mer meningsfullt (Krantz & Persson, 2001: 57). 

Kursplanen för ämnet svenska i grundskolan, Lpo94, beskriver dess syfte och roll, vad ämnets 

karaktär är, hur det är uppbyggt, de mål som ska strävas mot och den beskriver även 

betygskriterierna:  
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Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna möjligheter att använda och 

utveckla sin förmåga att tala, lyssna, se, läsa och skriva samt att uppleva och lära av 

skönlitteratur, film och teater.  (www.skolverket.se) 
  

Under Ämnets karaktär och uppbyggnad framgår det att svenskämnet inte ska delas upp i 

delmoment, utan att språk och litteratur ska ses som en helhet. Språk och litteratur är ämnets 

centrala delar och ger eleven möjlighet att uttrycka nya tankar och känslor samt att reflektera 

över gemensamma upplevelser (Lpo94). Trots att man vill betrakta språk och litteratur som en 

helhet följer en beskrivning av dessa med separata rubriker. Kan denna uppdelning möjligtvis 

legitimera svenskämnets isolerade moment som pågår i svenska skolor? Litteraturen i 

svenskämnet har fått en egen rubrik i kursplanen, Lpo94. Under denna går att läsa följande:  

 

Skönlitteraturen, filmen och teatern öppnar nya världar och förmedlar erfarenheter och 

upplevelser av spänning, humor, tragik och glädje. Skönlitteratur, film och teater hjälper 

människan att förstå sig själv och världen och bidrar till att forma identiteten … När 

ungdomar möter skönlitteratur, film och teater innebär det också möjligheter för dem att 

tillägna sig litterära mönster och förebilder. (www.skolverket.se) 

 

Som det har påpekats tidigare kan man se att det vidgade textbegreppet har fått större 

utrymme i svenskundervisningen, och numera innebär inte litteratur enbart skrivna texter utan 

även film och teater. Tidigare har ämnet varit slutet i sig själv och vilat på sina två fundament, 

språket och litteraturen (Malmgren, 1988: 101). Dagens moderna samhälle utvecklas snabbt 

och ställer ständigt nya krav på kommunikationsfärdigheter. Precis som betygskriterierna 

ovan beskriver ska eleverna kunna hantera olika sorters färdigheter och därför har 

litteratursynen inom svenskämnet delvis förändrats.  

 

Det är en välkänd sanning att man utifrån styrdokumentet inte kan dra några slutsatser om hur 

undervisningen ser ut i praktiken (Persson, 2007: 90). Styrdokumentet formulerar vissa 

ramvillkor som den enskilde läraren kan välja att förhålla sig till på olika sätt. Det 

förhållningssätt som lärarna väljer är många gånger omedvetet styrt av hur de själva har blivit 

undervisade. Även den litteratur som läraren väljer att behandla i sitt klassrum grundar sig i 

lärarens personliga preferenser och litterära repertoarer (Molloy, 2003: 56). Kursplanerna 

förutsätter att lärarna planerar sina lektioner utifrån de mål som ska uppnås i de olika 

årskurserna. Dessa mål, sex till antalet, har tre som behandlar litteratur och det vidgade 

textbegreppet:  
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Eleven skall 

 
- kunna läsa till åldern avpassad skönlitteratur från Sverige, Norden och från 

andra länder … kunna återge innehållet sammanhängande samt kunna reflektera 

över det,  

- kunna läsa, reflektera över och sätta in i ett sammanhang några skönlitterära verk 

och författarskap med betydelse för människors sätt att leva och tänka,  

- kunna ta del av, reflektera över och värdera innehåll och uttrycksmedel i bild, film och 

teater. (www.skolverket.se) 

 

4.  Presentation av lärarna 

I det här kapitlet presenteras de fyra lärarna som ingår i undersökningen. Informanterna är 

dem som svarade på förfrågan om att delta i undersökningen och ingen större fokus har lagts 

på deras ålder eller kön. Med tanke på informanternas integritet och löfte om anonymitet har 

vi valt att ge dem fingerade namn, för att kunna skilja dem åt i vår redovisning.  

  

4.1 Lisbeth- Broskolan 

Lisbeths ämneskombination är engelska och svenska. Hon är 59 år gammal och har undervisat 

i 28 år, varav 15 år på Broskolan. För tillfället undervisar hon engelska i årskurs 7 och 9, samt 

svenska i tre 8:or. Två av klasserna är nya för henne och hon säger sig uppleva 

komplikationer i svenskundervisningen, eftersom hon inte känner till elevernas litterära 

bakgrund. Att läsa en bok är som att ha en egen TV, menar Lisbeth och kan inte förstå varför 

dagens ungdomar vägrar att läsa och ta till sig läsupplevelsen. Hennes litterära repertoar 

består av bland annat fantasy och deckare där äventyrsböcker som De tre musketörerna är den 

allra största favoriten. Det var till sidoantalet den längsta bok Lisbeth hade läst vid 12 

årsåldern. 603 sidor av underbar njutning, menar Lisbeth. Att sidantalet är viktigt för Lisbeth 

märks i hennes undervisning. Hon har ett krav på att varje elev ska läsa minst 1000 sidor per 

termin. Kittyböckerna var populära i Lisbeths liv som ung tonårstjej och hon menar att hon 

lyckades bli lärare i svenska trots att hon har botaniserat i den så kallade ”låga” litteraturen. 

Lisbeth talar med besvikelse om ”dagens generation” och är upprörd över hur elever idag kan 

vägra allt och strunta i att genomföra olika delmoment i ämnet. Lisbeth menar att hon har 

varit tvungen att omvärdera sitt ämne, dess innebörd och innehåll, samt sin lärarroll under de 

senaste tio åren då skolresultaten började peka åt ett negativt håll. Omvärderingen innebar en 

sänkning av hennes krav och ambitioner som lärare. Lisbeth menar att hon har varit tvungen 

att lägga ner många av sina ”roliga och läronyttiga” projekt eftersom hon anser att det idag är 
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oerhört svårt att motivera eleverna till att utföra många arbetsuppgifter och att mycket av 

undervisningen upplevs påtvingad.  

 

4.2 Joakim- Broskolan 

Joakim är 31 år gammal och är nyutexaminerad lärare som sammanlagt har arbetat i cirka ett 

år. Under intervjutillfället har han varit anställd på Broskolan ungefär en termin, det vill säga 

sedan höstterminen 2009. Hans ämnen är svenska och engelska och han undervisar endast 

årskurs 9. Joakim råkade hamna på ämneskombinationen svenska/engelska av ren slump, 

eftersom antagningen till universitetet blev fel. Meningen var att han skulle läsa historia och 

religion. Joakim bestämde sig för att undersöka ämneskombinationen och är idag nöjd med 

ämnesvalet svenska och engelska. Han poängterar att litteraturen tillåter honom att öppna upp 

sin ämneskombination för andra ämnen. Joakim läser sällan böcker under terminen, men 

slukar gärna ett par böcker på sommaren och under jullovet. Det finns många språklärare som 

är otroligt ambitiösa i sitt läsande och läser allt som diskuteras i förhållande till läraryrket, 

menar Joakim, och understryker samtidigt att han endast läser för sitt eget nöjes skull. Joakim 

vill inte fastna inom läraryrket och ser sig själv som lärare i högst tio år. Han upplever yrket 

nästintill påhittat eftersom han utifrån styrdokumenten själv skapar sina ämnen. Joakim är 

osäker om fem års universitetsstudier gör att man tänker rätt men menar att man får lita till sig 

själv och hoppas att det i slutändan gynnar eleverna.  

 

4.3 Greta- Strandskolan  

Greta är en äldre kvinna på 63 år och har under en längre period av sitt liv varit lärare. Greta 

examinerades som lärare i svenska och engelska i början av 70-talet och har under sina 25 år 

inom yrket arbetat på två skolor, varav 15 år på Strandskolan. På grund av sin ålder och en 

lång erfarenhet inom yrket vill Greta numera njuta av livets lugna gång och har därför valt att 

inte arbeta heltid, utan endast 75 %. Dessa timmar förlägger hon i klass 7, 8 och endast en 

årskurs 9 i svenska. Greta upplever årskurs 9 som ”rättningarnas årskurs” och menar att det 

kan bli aningen besvärligt med att rätta många uppsatser. Greta förväntas att gå i pension till 

sommaren 2010. Hon anser sig vara en läsande lärare som slukar 1-2 böcker i veckan, helst 

kvalitetslitteratur. Med kvalitetslitteratur menar Greta klassiker som till exempel Moa 

Martinssons Mor Gifter sig.  Greta är mån om att hennes elever får uppleva litteratur innan de 

avslutar årskurs 9. Hon vill väcka tankar, öppna nya vägar och undervisa eleverna om vårt 

gemensamma kulturarv. Trots att hon är kluven till kanon och dess litteratur tycker hon att det 
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är viktigt att undervisa om den, eftersom det kan vara elevernas enda chans att komma i 

kontakt med böcker skrivna av våra största författare som Strindberg, Moberg eller Fröding, 

menar Greta.  

 

4.4 Niklas- Strandskolan 

Niklas är en man på 30 år och har arbetat som lärare i fyra år, samtliga på Strandskolan. Han 

undervisar i tre ämnen: svenska, engelska och samhällsorientering. Han har ingen 

engelskutbildning, men har tagit tjänsten eftersom skolan arbetar utifrån en traditionell modell 

där språken engelska och svenska tillhör och undervisas av samma lärare. Trots att Niklas inte 

har universitetsbetyg i engelska, anser han att hans engelskkunskaper är tillräckliga för att 

undervisa i ämnet. Favoritämnet för Niklas är samhällsorientering och han väntar i nuläget på 

att en samhällsorienteringslärare ska pensioneras så att han kan få sin egentliga 

ämneskombination, svenska och samhällsorientering. För tillfället undervisar han årskurs 7 

och 8. Niklas skulle vilja läsa mer på sin fritid men ser för tillfället ingen möjlighet till det 

eftersom han är en nybliven småbarnsfar. Han försöker istället läsa på lektionstimmarna 

tillsammans med sina elever. Niklas tycker att slutmålet med svenskämnet är att hans elever 

ska kunna ha ett ”mäktigt” ordförråd som ett verktyg för att uttrycka tankar och känslor. 

Ordförrådet kan man enligt Niklas bygga upp genom god litteratur inom olika genrer, men 

framförallt genom att studera ord. Niklas arbetar utifrån ett ordkunskapshäfte som han har 

lånat av en annan svensklärare på skolan. Meningen är att eleverna ska slå upp svåra ord som 

de i vanliga fall inte kommer i kontakt med och därefter tillämpa dessa i sitt växande 

ordförråd. Niklas menar att språk kan vara ett vapen i många situationer och vill kunna 

förmedla denna kunskap till sina elever så att de aldrig behöver stå försvarslösa i något 

sammanhang.  

 

5.  Resultat 

Resultatredovisningen bygger, bland annat, på den kvantitativa enkätundersökningen (bilaga 

1) som har gjorts med elever i fyra olika klasser, på två skilda skolor. De klasser som ingår i 

undersökningen är årskurs 8 och 9, en för respektive skola. Syftet med enkäten var att få 

information om hur elever upplever den litterära undervisningen i skolan. Enkäterna innehöll 

frågor om litteraturen i skolan och på vilket sätt de har arbetat med den lästa litteraturen. 

Eleverna har besvarat ett antal frågor genom att kryssa i olika alternativ och ibland utveckla 

sina svar. Svaren kommer att redovisas i tabeller, samt i löpande text. Majoriteten av frågorna 
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som fanns med i enkätundersökningen redovisas i tabeller; dock diskuteras två av frågorna 

som finns med i enkäten istället i löpande text. Dessa frågor gav så pass omfattande svar och 

skulle inte få en rättvis redovisning i tabellform. I resultatdelen presenteras fem tabeller, en 

för respektive fråga. De ursprungliga frågorna finns i bilaga 1. Eftersom vi fann signifikanta 

skillnader klasserna emellan redovisas alla fyra klasser i undersökningen.  

 

5.1 Enkätundersökning 

I det här kapitlet redovisas de frågor som eleverna i årskurs 8 och 9, för respektive skola har 

besvarat. Fem av sju frågor redovisas i sammanlagt sex tabeller. Fråga nummer ett och fråga 

nummer sex redovisas istället i löpande text i egna avsnitt (se 5.1.7 och 5.1.6).   

 

5.1.1  Tabell 1   

Tabell. 1 Hur arbetar din klass med litteratur?                    (fråga 2 i enkäten)  

Skola 
Elevantal 
Lärare  

Broskolan åk.8  
16 
Lisbeth 

Strandskolan åk.8 
18 
Niklas 

Broskolan åk.9 
19 
Joakim 

Strandskolan åk.9 
14 
Greta 

 
Recension 

 
      12 

 
       8 

 
       9 

 
      8 

     
Redovisning  2 15 7 11 

Temaarbete 2 13 2 4 

Färdiga frågor  8 13 13 6 

Boksamtal 1 0 12 13 

Teater/Drama 0 0 0 0 

Läslogg 0    0 0 0 

Högläsning        1        0        9        5 

Frågan hade flera alternativ som eleverna kunde kryssa för. Därför överensstämmer inte det totala 

elevantalet som skrivits under klasserna med antal svar för de olika svarsalternativen.  

 

Kommentar 

Som det nämns under tabellen var den här frågan en flervalsfråga där eleverna kunde kryssa 

för de alternativ som speglade deras litterära undervisning. Svaren kan upplevas tvetydiga när 

till exempel endast en elev av 16 kryssar för alternativet högläsning, samtidigt som det 

framgår av resterande elever att högläsning inte är en metod som används i årskurs 8 på 

Broskolan. Man kan se liknande tendens i årskurs 9 på Broskolan där två elever av 19 har 

kryssat för temaarbete som en arbetsmetod, som dock inte tillämpas i undervisningen. Vi har 
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valt att ta med dessa elevers svar eftersom de ingår i undersökningen, och har alltså avstått 

från att sortera bort dem trots deras svaga tillförlitlighet. I tabellen framgår att de mest 

använda metoderna är recension, redovisning, färdiga frågor, temaarbete och boksamtal. 

Arbetsmetoderna stämmer överens med det lärarna uppger i intervjuerna. Lisbeth som är 

lärare i årskurs 8 på Broskolan, har ett utstakat schema som hon tillsammans med andra lärare 

i arbetslaget följer. Det finns ingen lokal kursplan på Broskolan, utan valen är allmänt hållna 

och det är mycket upp till var och ens sunda förnuft att välja den arbetsform som passar en 

bäst, menar Lisbeth.  

 

Man läser och skriver ofta i anslutning till varandra för att det ofta är en skrivuppgift till  

böckerna ... bitar och frågor som man jobbar sig igenom. Det kan vara en muntlig 

uppgift man ska redovisa … klassikerna i fjol redovisades muntligt … (Lisbeth) 
      

 

Till skillnad från Broskolan har Strandskolan en lokal kursplan som inbegriper den litterära 

undervisningen. I den ingår ett antal olika genrer, specifika böcker som ska läsas under 

grundskolans senare år samt de arbetssätt som ska tillämpas i undervisningen. Niklas som 

arbetar i årskurs 8 på Strandskolan tycker om att variera sin undervisning. I sitt senaste 

projekt som han kallar för ”Klassiker” arbetade Niklas med olika litterära epoker och dess 

författare. Arbetet presenterades genom Power Point. Därefter blev eleverna tilldelade olika 

epoker och författare som de skulle redovisa utifrån den presentation som Niklas hade gjort, 

fast med egna ord. Som avslut på projektet fick eleverna ut 49 instuderingsfrågor som skulle 

besvaras inför det kommande provet. Instuderingsfrågorna sågs som ett hjälpmaterial och 

byggde på Niklas och elevernas redovisning.  

 

Jag hade två prov på den kursen, G-provet fick de tillverka själva. Varje grupp som hade 

redovisat då, om du hade redovisat om upplysningen så skulle du ha en provfråga utifrån 

din redovisning … så det blev ju 15 frågor och då fick ju alla elever frågorna innan, så 

hängde du med på redovisningen och skrev ner frågorna så hade du i princip provet i 

handen. Och var du inte uppmärksam så hade du missat åtta frågor och då … det blev ju 

värre på provet … och sen hade jag ett VG- och MVG-prov då, där det var mer … 

analysera, jämföra och motivera varför just den boken, den filmen, kommer vara en 

klassiker om 100 år. (Niklas) 

 

Alla elever läste minst en klassiker som de fick komplettera med utdrag ur minst fem andra 

klassiker för att få en större inblick i ämnet och därefter kunna jämföra varför en viss roman 

tillhörde en specifik epok. Frågor av detta slag utgjorde grunden för VG- och MVG-frågorna i 

provet. Det finns en överensstämmelse mellan de arbetssätt som Niklas presenterar och de 
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alternativ eleverna i årskurs 8 på Strandskolan har kryssat för. Redovisning, temaarbete, 

färdiga frågor och recensioner är de arbetssätt som dominerar i elevernas svar.  

 

Joakim som jobbar som lärare i årskurs 9 på Broskolan, försöker integrera svenska i andra 

ämnen. Ambitionen är att den litteratur som man läser i svenska ska matcha olika 

ämnesområden i samhällsorientering för att spegla en viss historia och litteratur som rör sig 

under samma tidsperiod. De elever som av olika skäl har svårigheter för till exempel 

samhällsorientering kan finna andra vägar in i ämnet med hjälp av litteraturen i svenska, 

menar Joakim. När första världskriget behandlades i samhällsorienteringen läste eleverna och 

såg filmen På västfronten intet nytt under svensklektionerna. Joakim menar att film också är 

litteratur och kan underlätta arbetssättet för både elever och lärare. Att jobba med 

kontrollfrågor anser Joakim vara en ointressant arbetsmetod:  

 

Jag förutsätter att eleverna gör den uppgift de ska … jag ger dem frågor för att väcka 

olika tankar och se hur de ser på olika delar av innehållet och varför den boken har en 

relevans för dem i deras liv över huvudtaget och de kan jämföra det med andra böcker. 

(Joakim) 
                        

Om man tittar på elevresultaten, är färdiga frågor och boksamtal de mest framstående i 

Joakims klass. Recension och högläsning delar samma antal elever i enkäten, som är nio av 

19. Joakim menar att recensioner inte är en metod som han tillämpar, eftersom han upplever 

arbetsformen som en menlös kontrolluppgift, samtidigt som nio elever i hans klass har kryssat 

för detta alternativ.  

 

Greta, som är lärare i årskurs 9 på Strandskolan, arbetar med projektet ”Känn på litteraturen”. 

Det är ett läromedel som tar upp aktuella ungdomsböcker och presenterar olika sätt att arbeta 

med böckerna. Greta valde att arbeta utifrån diskussionsfrågor som eleverna presenterar 

gruppvis, cirka fyra elever per grupp, framför helklass. En av frågorna löd: ”Varför tror ni att 

författaren valde att döpa huvudrollsinnehavaren till Myran?”.  

 

Greta arbetar även med fyra svenska författare som hon anser vara obligatoriska: Strindberg, 

Lagerlöf, Fröding och Moberg.  Eleverna arbetar gruppvis och meningen är att eleverna ska 

planera sitt arbete utifrån olika läroböcker, antologier och författarens olika verk. Även den 

här uppgiften presenteras muntligt framför helklass. Greta är väldigt engagerad i att komma 

på egna litteraturprojekt, ett av dessa är ”Omslagstoppen” som Greta pratar varmt om. Detta 
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innebär att hon tar med sig sina elever till skolans bibliotek där de får välja en bok var utifrån 

bokens omslag. Greta menar att detta utmanar eleverna till att välja böcker med omsorg och 

verkligen tänka på hur ett omslag på en bok kan påverka ens litteraturval. I detta moment får 

eleverna först och främst läsa boken, sedan diskutera om och hur innehållet stämmer överens 

med omslaget och till sist skriver de recensioner. Diskussionerna utförs gruppvis i klasserna 

och Greta anser att dessa fungerar utmärkt, men att hon ibland får gå runt och hjälpa till med 

att få igång eleverna då de kan vara lite blyga inför varandra. Även Gretas arbetssätt stämmer 

överens med hur eleverna har svarat på enkäten.  Redovisning tillsammans med boksamtal 

och recension är de svar som eleverna har uppgett som de mest använda arbetssätten. 

 

Som det går att utläsa från tabellen, har ingen elev kryssat för teater/drama som ett arbetssätt i 

svenskundervisningen. Lärarna är väldigt positiva till själva arbetsformen men menar att det 

varken finns tid eller engagemang från elevernas håll. Lisbeth menar att dagens elever är 

väldigt blyga inför varandra, vill inte agera och kan ”vägra” att utföra vissa uppgifter som 

teater, drama, högläsning och redovisning inför klassen. Joakim upplever att vissa grupper är 

väldigt ”tillknäppta”, vilket gör att det blir svårt för eleven att lämna ut och bjuda på sig själv, 

och därför faller teater och drama bort. Om Joakim skulle jobba med teater och drama, 

innebär det att man går och ser en pjäs för upplevelsens skull. Gretas teater- och 

dramaundervisning sträcker sig till att läsa en pjäs i textform och arbeta med den som om den 

vore ett skönlitterärt verk. Möjligheten till att använda teater och drama som 

redovisningsform för eleverna finns, men Greta, menar att redovisningar i den här formen 

tenderar att bli oseriösa och löjeväckande. Niklas hävdar däremot att han använder sig av 

skolans dramapedagog och därmed tillämpar drama i sin undervisning. Dock verkar detta inte 

framgå till eleverna eftersom ingen av hans elever anser att de arbetar med teater och drama 

på lektionstid, som det går att utläsa från tabellen.  

 

5.1.2  Tabell. 2 

Tabell. 2 Hur skulle du vilja arbeta med litteratur?                    (fråga 3 i enkäten) 

Skola 
Elevantal 
Lärare 

Broskolan åk.8  
16 
Lisbeth 

Strandskolan åk.8 
18 
Niklas 

Broskolan åk.9 
19 
Joakim 

Strandskolan åk.9 
14 
Greta 

 
Recension 

 
       2 

 
       1 

 
       1 

 
       2 

     
Endast läsa 3 0 2 0 
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Boksamtal 2 0 4 7 

Redovisning 1 2 1 0 

Högläsning  1 0 0 0 

Drama 0 2 0 2 

Grupparbete 0 4 0 0 

Färdiga frågor 0 2 2 0 

Vet ej  7 7 9 3 

I tabellen sammanfattas elevernas egna svar på frågan. 

 

Kommentar 

Fråga tre i enkäten var inte styrd med formulerade valmöjligheter, utan eleverna fick själva ge 

förslag på vilka arbetssätt de skulle vilja arbeta med litteraturundervisningen. Svaren är 

aningen utspridda och ger inte många konkreta förslag till önskade arbetssätt. Vet ej, verkar 

vara det mest populära svaret i tre av klasserna, förutom i årskurs 9 på Strandskolan, där 

majoriteten av eleverna har självmant skrivit Boksamtal, som en önskad arbetsform. Att 

eleverna så självklart skriver boksamtal kan bero på att Greta precis har avslutat ett 

litteraturprojekt, ”Känn på litteraturen”, där arbetet avslutades med en form av boksamtal i 

grupper framför helklass. Greta säger själv att eleverna visade uppskattning för arbetssättet 

och att hon i fortsättningen ska försöka använda boksamtal i den litterära undervisningen. 

Men hon menar samtidigt att det krävs ett antal instuderingsfrågor för att boksamtalet ska bli 

lyckat. Läser gör man i skolan enligt Greta för att uppfylla ett syfte, inte enbart för 

njutningens skull. Upplevelseläsning kan alla människor pröva på fritiden, menar Greta.  

 

Lisbeth säger själv att litteratur är ett svårarbetat moment i hennes undervisning som hon 

borde fokusera mer på, men hon har på grund av olika anledningar tappat ambitionen. Även 

hon är av den uppfattningen att läsning måste kombineras med en annan uppgift. 

 

När det handlar om läsning tror jag att det är massor av ungar som inte läser någonting. 

Ondskan fick de läsa på lektionstid eller hemma… det är ofta en skrivuppgift till 

böckerna… man kan inte bara läsa, man måste ha en annan uppgift … man måste lägga 

det så att … reflektera över, tänk över om du var i någons sits och så vidare … hur hade 

du reagerat? (Lisbeth) 
 

Lisbeth uppger reflektionsfrågor vara den givna arbetsformen i undervisningen och i samband 

med Ondskan - projektet fick eleverna ett häfte med 50 instuderingsfrågor att arbeta med 

under läsningen gång.  
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Den stora majoriteten elever i Joakims klass har svarat Vet ej på samma fråga. Joakim tycker 

själv inte om att jobba med recensioner eftersom det innebär att eleverna bombarderas med 

kontrollfrågor över den lästa litteraturen.  

 

Det beror sig på vad syftet med recensionen är. Som kontrollverktyg är det helt 

ointressant. Därför jobbar jag hellre med instuderingsfrågor som eleverna kan jobba 

med vid sidan av boken. (Joakim) 

 

Den senaste boken som Joakim läste i helklass med tre nior var Huckleberry Finn. Eleverna 

blev tilldelade instuderingsfrågor som de var tvungna att svara på för att kunna vara med i den 

slutliga diskussionen. Joakim menar att frågorna var så pass detaljerade att eleverna inte 

kunde bara ”slänga ihop” svaren på fem minuter utan var tvungna att både tänka efter och leta 

upp fakta i böckerna.  

 

Även Niklas jobbar utifrån instuderingsfrågor i samband med litteraturundervisningen. Det 

senaste projektet, ”Klassiker”, bestod av hela 49 frågor som eleverna skulle svara på inför det 

slutliga provet. Att Niklas elever är osäkra på hur de vill arbeta kan bero på att Niklas alltid 

försöker göra olika saker med de böcker som läses i klassen. Han har diskussioner i helklass, 

låter eleverna framföra redovisningar, ser film och försöker även få in andra ämnen i 

svenskundervisningen.  

 

… ämnesövergripande är ju tacksamt, för jag har min egen klass i tre olika ämnen, 

svenska, SO och engelska. Där kan man ju samarbeta med sig själv … men det är ju lite 

olika temaarbeten … där fick man ju in då läsa klassiker, diskutera klassiker, titta på 

filmer … det blev ju allt på en gång … men det största syftet med att läsa det är ju … en 

upplevelse tycker jag. Det ska finnas ett nöje med att läsa … man behöver inte ha 

uppgifter varje gång de ska läsa … för då blir det något negativt.  (Niklas) 

 

 

5.1.3  Tabell 3 

Tabell. 3 Vem väljer litteraturen?                                                               (fråga 4 i enkäten) 

Skola 
Elevantal 
Lärare 

Broskolan åk.8  
16 
Lisbeth 

Strandskolan åk.8 
18 
Niklas 

Broskolan åk.9 
19 
Joakim 

Strandskolan åk.9 
14 
Greta 

 
Läraren 

 
       1 

 
       8 

 
     16 

 
       6 

     
Jag  5 3 3 1 
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Läraren och jag 10 7 0 7 

 

Kommentar  

I denna fråga är elevernas svar relativt lika: antingen är det läraren själv som de anser väljer 

litteraturen eller så är det läraren tillsammans med eleverna som väljer. Bland de elever som 

har svarat Läraren och jag har eleverna förklarat att läraren väljer antingen en genre eller ett 

antal böcker och sedan får eleverna välja ut en bok utifrån genre eller en hög av böcker.  

Elevernas svar stämmer till stor del överens med hur lärarna arbetar med deras val av 

litteratur. Greta, på Strandskolan årskurs 9, arbetar ofta enligt principen ”medbestämmande 

inom en given ram”. Hon är den som väljer vad eleverna ska arbeta med. Eftersom hon 

värdesätter kvalitetslitteratur, väljer hon ut ett antal böcker med omsorg och sedan får 

eleverna välja från hennes utbud. Lisbeth arbetar efter samma principer. Lisbeths arbetslag 

har utformat olika arbetsområden kring specifika böcker som Ondskan, Flugornas Herre och 

Robinson Crusoe. Men när Lisbeth arbetar med sina favoritgenrer som fantasy och deckare är 

det hon som väljer genrer, men eleverna har ett fritt val att välja vilken bok de vill inom det 

givna området.  I Lisbeths klass har tio av 16 elever svarat Läraren och jag, vilket stämmer 

med Lisbeths egen förklaring.   

 

Niklas som undervisar i årskurs 8 på Strandskolan säger att hans litteraturval beror på vad han 

är ute efter att eleverna ska lära sig.  

 

… antingen så väljer de en bok själva eller så väljer vi en bok som alla läser, en 

gemensam bok då. Beror lite på vad man är ute efter, är man ute efter att de bara ska 

läsa för att få läsvana så kan de välja vilken bok de vill. Men är man ute efter att arbeta 

med böckerna … så får man läsa en gemensam bok … jag väljer ut den gemensamma 

boken … det svåra där är att hitta en bok som passar alla … under arbetet med klassiker 

fick de välja, de fick en lista på klassiska böcker så fick de välja en själva. (Niklas) 

 

Niklas beskrivning av sitt arbetssätt överensstämmer med hur hans elever har svarat. Ett 

undantag är de tre elever av 18 som skriver att de själva väljer litteraturen. Deras svar kan 

bero på att de anser sig ha inflytande över sitt litteraturval när de får välja en bok från den 

listan som är skapad av deras lärare.   

 

Joakims klass skiljer sig tydligt från de tre andra klasserna. Av 19 elever har 16 svarat att det 

är läraren som väljer litteraturen. Tre har svarat att det är de själva som väljer den litteratur 
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som ska läsas. Dessa tre elever kan ha missuppfattat frågan eller missförstått att frågan endast 

gäller den läsning som bedrivs i skolan.  

 

Litteraturen bestämmer jag helt själv och det beror på vad de (eleverna) har läst i de 

andra årskurserna eftersom jag går in nu direkt i nian och undervisar. De har läst vissa 

böcker och jobbat med vissa arbetsområden som jag inte kan jobba med, det är redan 

täckt liksom. Det styr. Men det är oftast praktiska omständigheter, vilka böcker finns att 

tillgå … sen har jag vissa idéer vad jag personligen tycker är spännande och intressant, 

det vill jag förmedla. Då försöker jag göra det så intressant och spännande som möjligt. 

(Joakim) 

                         

5.1.4  Tabell 4 

Tabell. 4 Vad tycker du om att läsa?                     (fråga 5 i enkäten)  

Skola 
Elevantal 
Lärare 

Broskolan åk.8  
16 
Lisbeth 

Strandskolan åk.8 
18 
Niklas 

Broskolan åk.9 
19 
Joakim 

Strandskolan åk.9 
14 
Greta 

 
Skräck 

 
       6 

 
       7 

 
      1 

 
      3 

     
Romantik 4 6 5 5 

Science-Fiction 2 1 2 1 

Verklighetsbaserat 4 6 7 3 

Deckare 8 8 8 6 

Tidningar 3 5 4 1 

Bloggar 6 5 3 3 

Äventyr 0 1 1 1 

Vet ej  0 0 5 0 

I tabellen redovisas elevernas egna svar. Slutsumman av alternativen stämmer inte överens med de 

totala elevantalen eftersom frågan var utformad som en flervalsfråga.  

 

Kommentar 

Tabell nummer fyra är svår att sammanställa eftersom det inte finns ett givet resultat. 

Eleverna har olika åsikter om vad som är spännande att läsa, men favoriterna tycks vara 

deckare, verklighetsbaserade romaner, skräck och romantik. Den här tabellen visar hur många 

olika smaker det kan finnas i ett klassrum och kan eventuellt förklara svårigheterna med att 

läsa en gemensam bok i klassen.  
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Lisbeth har en väldigt utstakad planering och hennes litteraturval är uppdelad på olika 

årskurser och terminer.  

 

Vi brukar jobba med sagor på höstterminen i sjuan och fantasy på vårterminen … 

deckare i 8:an och klassiker … kanske ett öde ö-projekt och Lagerlöf i nian. Stora grejor 

som klassiker återkommer då och något litteraturhistorierace i nian. I nian tar det 

nationella provet mycket tid, vi tränar en viss del till det …  (Lisbeth) 

                        

Även Greta arbeta på liknande sätt där litteraturvalet styrs av årskursen och terminen. I 

årskurs 7 arbetar Greta i alla sina klasser med två litteraturprojekt, ”Du bestämmer” och 

”Omslagstoppen”. I det förstnämnda presenteras fyra böcker. Eleverna får välja ut en bok av 

dessa och läser den enskilt. Arbetet avslutas med diskussioner i grupper. ”Omslagstoppen”, 

som nämnts tidigare, innebär att eleverna får välja en egen bok utifrån omslaget. På 

vårterminen i 8:an läser Gretas klasser Vinterviken. I Gretas nia arbetas det flitigt med 

litteratur och hon försöker hinna med fem olika litteraturprojekt och några av dessa är 

klassiker, novellprojekt och citat- och lyrikprojekt under vårterminen.  

 

Niklas som arbetar på samma skola som Greta, Strandskolan, styrs även han av årskurser och 

terminer.  

 

Det blir ju då klassiker, sen i 8:an så kör man deckarprojekt och då blir det ju 

deckarböcker man läser … det blir lite sagor i sexan … så man försöker täcka in så 

många genrer man kan … och väljer man då genrer så blir det ofta i samband med 

temaarbete … det svåra är att hitta en bok som passar alla. Det kommer aldrig passa alla 

… en del får gilla läget och hoppas på att de får en bättre (bok) nästa gång. (Niklas) 

                          

Eftersom Joakim endast har arbetat ett år anser han sig vara relativt orutinerad och har ingen 

fast form för sin undervisning. Han försöker lära känna sina klasser för att få reda på vilka 

intressen hans elever har. De klassuppsättningar som finns på skolan cirkulerar kring 

specifika teman, utsatta ungdomar, som Joakim upplever som enformig läsning. Han menar 

att olika böcker fungerar olika bra i klasserna men att det är individerna och gruppen som 

avgör hur bra en bok kommer att fungera i helklass.  

 

Olika saker värderas på olika sätt. I vissa klasser värderas skolarbetet och bildningen, 

det finns en viss status i det. Medan det i andra är tvärtom där statusen är att vara 

likgiltig inför utbildning och kunskap. I de klasserna är det svårt att jobba med litteratur. 

(Joakim)  
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5.1.5  Tabell 5  

Tabell. 5 Hur bra läsare anser du dig vara?                    (fråga 7 i enkäten)  

Skola 
Elevantal 
Lärare 

Broskolan åk.8  
16 
Lisbeth 

Strandskolan åk.8 
18 
Niklas 

Broskolan åk.9 
19 
Joakim 

Strandskolan åk.9 
14 
Greta 

 
Dålig 

 
       2 

 
      4 

 
      3 

 
      3 

     
Bra 8 7 11 9 

Mycket bra 6 7 5 2 

 

Kommentar 

Av tabellen framgår att eleverna anser sig vara Bra eller Mycket bra läsare. Det finns 

jämförelsevis väldigt få elever som menar att deras läsning är Dålig. Eleverna som ingår i 

undersökningen har goda förutsättningar för att kunna ta till sig en varierad litterär 

undervisning.  

 

Niklas, som är lärare i årskurs 8 på Strandskolan, menar att av hans 18 elever är det fem till 

sex som finner en njutning med läsning och även läser på fritiden. Förutom en femtedel som 

tycker att läsning är roligt är det inte många elever som läser på fritiden och har aldrig gjort 

det, menar Niklas. Han upplever att han ofta får tvinga elever att läsa med ”tjat” och argument 

som försvarar läsningens roll i undervisningen.  

 

Jag förklarar varför jag tvingar dem att läsa, som upplevelse, att du utvecklar ditt 

ordförråd och du blir bättre på vissa saker … jag försöker få det till en njutningsläsning 

… man kan inte tvinga, då försvinner det här med lusten. (Niklas) 
                      

 

Lisbeth har samma upplevelse av elevernas inställning till läsning. Hon menar att eleverna 

inte ser någon vinst med att läsa litteratur i skolan. Lisbeth upplever även att eleverna lånar 

böcker med få antal sidor och har därför infört ett projekt där eleverna ska uppnå minst 1000 

lästa sidor per termin.  

 

Jag försöker motivera eleverna och komma med bra argument och efter 20 minuters prat 

får jag ett ”måste vi?” och då säger jag bara ”Ja, LÄS!”. Då blir det tyvärr ett måste. 

(Lisbeth) 
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Lisbeth tycker dock att det i varje klass finns några goda läsare där hon ibland får slita loss 

böckerna ifrån dem ”för att vi faktiskt ska göra någonting värdefullt som satsdelar och annat”.  

 

Till skillnad från Lisbeth har Joakim som arbetar på samma skola, Broskolan, inte några krav 

på ett specifikt antal sidor som ska läsas. Han upplever alla klasser som olika och menar att en 

klass kan läsa fem böcker per termin medan en annan klarar av en bok. Ofta får han höra 

kommentarer som ”oh, det är så tråkigt” och ”oh, du borde ha valt någonting annat”. En av 

anledningarna till att eleverna upplever litteraturundervisning aningen menlöst är för att det är 

en uppgift som allting annat i skolan, menar Joakim. Joakim försöker övertyga sina elever att 

läsa boken trots deras åsikter genom att påpeka att boken faktiskt är intressant, rolig och 

givande, och att man på något sätt ska försöka förstå det och lita på hans åsikt.  

 

Greta är av motsatt åsikt. Hon upplever att hennes elever uppskattar läsning och att de väldigt 

sällan protesterar mot de böcker som hon presenterar. De protester som dyker handlar om att 

boken ska läsas hemma och inte på lektionstid. I likhet med Lisbeth har Greta ett kvantitativt 

läskrav. För att eleverna ska få en god läsvana ska de läsa minst fyra böcker för respektive 

årskurs.  

 

5.1.6  Fråga sex - Tycker du om att läsa?  

Här nedan redovisas svaren från de två frågorna som inte går att redovisa i en tabell på grund 

av deras stora omfattning. Frågorna kommer att besvaras i löpande text och gäller frågorna 

nummer ett och nummer sex (se bilaga 1). Fråga nummer sex behandlar elevernas egna 

åsikter om läsning. ”Tycker du om att läsa?”, löd frågan och eleverna uppmanades att 

motivera sitt svar. De svar som vi anser relevanta för undersökningen kommer att citeras 

nedan.  

 

Sammanställningen av elevernas svar visar att attityden till läsning bland de 67 elever som 

ingår i undersökningen, är skiftande. Det som dock framkommer av resultaten är att det i 

nästan varje klass finns ett större antal elever med negativ inställning till läsning än de som 

uppskattar litteratur. Skillnaden är mer tydlig inom själva klasserna, till exempel tycker tio 

elever i Broskolans årskurs 8 inte om att läsa medan endast sex elever har en positiv 

inställning. På liknande sätt ter det sig i Strandskolans årskurs 8 där åtta elever är negativt 

inställda medan sex är positiva till läsning. Även Strandskolans årskurs 9 har en majoritet av 
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negativt inställda elever som är tio till antalet, medan åtta elever värderar läsning högt. 

Däremot kan man se att årskurs 9 på Broskolan har en jämn attitydskillnad, av klassen 19 

elever svarar tio att de uppskattar att läsa medan nio värderar läsning lågt. Om man däremot 

räknar ihop de fyra klassernas svar blir skillnaden avsevärt mindre. Av 67 elever svarar 37 att 

de inte uppskattar läsning medan sammanlagt 30 elever skriver att de tycker om att läsa.  

 

Ja, det är väldigt kul. Det är som om att man kommer in i någon annans huvud.               

(Elevcitat) 

      

         Det är fett skönt att läsa, det blir som en avkoppling från allt annat.  (Elevcitat) 

                                                                                                                             
Jag läser bara sådant som intresserar mig, alltså oftast inte i skolan eftersom det bara är 

läraren som bestämmer. (Elevcitat)  
 
Jag tycker om att läsa. Jag tycker att det är avkopplande. Dock har jag svårt för att läsa i 

skolan även om det är helt tyst. (Elevcitat)  
 

5.1.7  Fråga ett - Lästa böcker under grundskolans senare åldrar  

Eleverna bads lista så många böcker som de kunde komma ihåg att de har läst under sin 

skoltid. De böcker som förekommer som svar på frågan på Broskolan i årskurs 8 är 

framförallt Ondskan, En blomma i Afrikas öken, Godnatt Mister Tom, Benny Boxare, Skyddad 

Identitet, Förföljaren, Drakväktaren, Den femte kvinnan, Stormvarning, Mannen på taket och 

Ristaren. Samtliga av klassens 16 elever nämner Ondskan i sitt svar. En av orsakerna kan vara 

att eleverna nyligen har läst boken i helklass. Även i årskurs 9 på Broskolan är Ondskan 

tillsammans med Flugornas Herre de mest förekommande böckerna. Enligt elevernas svar 

har samtliga 19 elever i klassen läst dessa böcker under sin skoltid. Förutom dessa böcker har 

endast två elever listat andra böcker: Låt tistlarna brinna och Den femte kvinnan.  

 

Strandskolans elever i årskurs 8 har listat följande böcker i sina svar: Robinson Crusoe, Tom 

Sawyer, Flugornas Herre, Skattkammarön, De tre musketörerna, Jorden runt på 80 dagar, 

Greven av Monte Cristo, Robin Hood och Oliver Twist. Klassen har nyligen avslutat ett 

temaarbete där de stora författarna ingick i undervisningen. Eleverna hade ett fritt val att välja 

bland de nämnda författarna. Kravet var att läsa en hel bok enskilt och utöver detta tillkom ett 

häfte med utdrag från fem av de andra författarna som ingick i temaarbetet ”Klassiker”. De 

böcker som har listats av eleverna i enkäten har inte lästs av alla elever i klassen, som är 18 

till antalet. Den bok som återkommer i elevernas svar är Skattkammarön.   
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Årskurs 9 arbetar med läromedlet och projektet ”Känn på litteraturen”. Boken består av ett 

instruktionsmaterial till ett antal aktuella ungdomsböcker som lärare kan använda i 

klassrummet. Böcker som ingick i temaarbetet var: Prinsessan och mördaren, Klotter och 

Kärlek, En enda kväll, Hur kär får man bli?, Kort kjol, Svart elfenben och Le Smilja. Det är 

även dessa böcker som eleverna listar i enkätundersökningen. En annan mycket 

förekommande bok är Vinterviken. Av klassens 18 elever har samtliga listat just denna bok. 

Strandskolans lokala kursplan i svenska föreskriver att Vinterviken ska läsas under 

vårterminen i årskurs 8.  

 

5.1.8  Litteratur, ett isolerat eller integrerat ämne? 

I det här avsnittet redovisas ytterligare en fråga som ställdes till lärarna under intervjuerna och 

som vi finner vara viktig för vår ursprungliga frågeställning. Frågorna behandlar svenskämnet 

som ett isolerat eller integrerat ämne. Här nedan presenteras lärarnas svar i löpande text.  

 

Lisbeth som undervisar på Broskolan i årskurs 8 är medveten om att hon bedriver en isolerad 

undervisning. Hon menar att teorin är svårtillämpad i praktiken och att det är fullständigt 

omöjligt att genomföra en integrerad undervisning.  

 

Nu har vi grammatiken så är det gjort. Sen skriver vi. Sen läser vi. I alla fall tycker jag 

att det fungerar bäst så. Ofta läser man och skriver i anslutning till varandra, men 

annars fungerar det bäst med uppdelad undervisning. (Lisbeth)  

 

Joakim som arbetar på samma skola är av samma åsikt. Litteraturundervisningen och språket 

är två separata delmoment i arbetsområdet. Joakim menar att det är lättare att arbeta med 

litteratur separerat från de andra arbetsområdena som till exempel grammatik. Han är 

medveten om att styrdokumenten påpekar vikten av att arbeta integrerat och menar att 

litteratur borde vara mer inkorporerad i de andra delmomenten, men han ser ingen lösning på 

problematiken.  

 

Det finns ett helhetstänkande utan att man behöver jobba med allt samtidigt kan jag 

tycka. För min egen del tycker jag att det är lättare att dela upp det, sen om det gagnar 

eleverna är svårt för mig att säga. Det finns litteratur som pratar om det. Sen så handlar 

det om mitt sätt att arbeta och vad som är lättare för mig … om det ska gå fram till 

eleverna måste jag ha grepp om vad jag sysslar med. Det är nästan grundförutsättningen. 

(Joakim) 
                         

                                                                                                                                     



37 

 

Niklas på Strandskolan anser att han arbetar efter ett helhetsperspektiv, och försöker att hålla 

ihop språket och litteraturen. Han menar att hans helhetsperspektiv utgörs av att han i sin 

litterära undervisning tillämpar läsa, skriva, tala och lyssna. Däremot tycker han att 

grammatiken kan vara svår att integrera i de andra delarna. Han anser att det är svårt att 

använda sig av riktiga språkexempel plockade ur en bok, och använder sig hellre av 

konstruerade språkexempel som tydligt poängterar vad man vill exemplifiera. Han får 

medhåll av Greta som undervisar på samma skola. Grammatiken är ett separat delmoment 

som får stå för sig själv, men Greta försöker vara tydlig med att man inte läser grammatik för 

färdighetens skull utan för att ha förståelse för språket.  

 

6.  Analys och diskussion 

I detta kapitel kommer vi att presentera de slutsatser vi kommit fram till genom vår 

undersökning som bekräftas av de teorier som ligger till grund för studien. Vi kommer att 

lyfta fram de arbetssätt som lärarna tillämpar i sin undervisning, jämföra dessa med elevernas 

svar och föra en diskussion dem emellan. I analysen bygger vi ramen för hur vi kommer att 

besvara syftet i denna uppsats, som presenteras i nästkommande kapitel. Resultatet är inte 

heltäckande men kan ge en generell bild av vissa tendenser om litteraturundervisningen i de 

två skolor som ingår i undersökningen skola.  

 

6.1 Hur tillämpas den skönlitterära undervisningen på grundskolans senare 

år? 

De mest använda metoderna inom litteraturundervisningen är recension, redovisning, färdiga 

frågor, temaarbete och boksamtal. De tre förstnämnda arbetsformerna, tillämpade av samtliga 

lärare, förknippas med kontrolluppgifter och används för att kontrollera att elever utför sina 

uppgifter. En av lärarna, Joakim, anser själv inte att han använder den arbetsmetoden och är 

negativt inställd till kontrolluppgifter inom litteraturläsningen. Han utgår från relevansteorin 

och vill gärna att eleverna ska reflektera över bokens innehåll med sina egna liv. Vid ett annat 

tillfälle under intervjun påpekar han även vikten av att kunna jämföra litteratur med andra 

lästa böcker och se en eventuell koppling eller skillnad mellan verken. Utan att själv vara 

medveten om det, tillämpar Joakim skolforskarens Langers förespråkade arbetsmetoder om de 

fyra föreställningsvärldarna. Det är framförallt de två sista faserna som omedvetet verkar 

tillämpas av Joakim, det vill säga fas nummer tre, där man kliver ut från texten och utifrån 

den försöker skapa betydelse och mening i sitt eget liv, samt fas fyra, där man kliver ut och 
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reflekterar över den lästa litteraturen, analyserar och jämför med andra litterära verk. Vid en 

närmare undersökning av elevernas svar i enkätundersökningen är det mer än hälften av 

Joakims klass som har kryssat för just den arbetsformen som bygger på färdiga frågor. Joakim 

påstår att han arbetar enligt ett visst arbetssätt, men hans egen och elevernas reflektion går 

isär. Samtidigt nämner han under ett senare tillfälle att de boksamtal som genomförs i 

klassrummet är uppbyggda på ett antal detaljerade instuderingsfrågor som eleven måste ta sig 

igenom för att få ett godkänt betyg.   

 

Kontrollfrågor av dessa slag är även en återkommande arbetsmetod under diverse temaarbeten 

och boksamtal. Det framgår av både Niklas och Greta, som menar att instuderingsfrågor kan 

vara en hjälp för att inhämta kunskap om den lästa boken. Niklas utformar till och med prov 

utifrån den lästa litteraturen i helklass där frågorna visserligen bygger på elevernas egna 

formuleringar, men till stor del består av fakta och årtal om olika författare och epoker som 

ska leda till rätta svar. Ämnet svenska blir tydligt ett litteraturhistoriskt bildningsämne där 

avsikten är att ge en gemensam referensram om högt värderade författare till eleverna. Greta 

som arbetar utifrån diskussionsfrågorna ur läromedlet ”Känn på litteraturen” låter eleverna 

handskas med frågor som ”Varför tror ni att författaren valde att döpa huvudrollsinnehavaren 

till Myran?”. Frågorna av dessa slag var aktuella under 60-talet då författarens verklighet 

ansågs spegla sig i dess verk och det var själva författaren och inte litteraturen som hamnade i 

fokus, menar Persson (2007). Denna litteratursyn bygger på tidigare litteraturteoretiska 

uppfattningar om att det endast finns en mening i texten och kan endast besvaras med rätta 

eller fel svar. Undervisningstraditionen fokuserar mer på författaren och texten, medan 

elevens reception av litteraturen hamnar i skymundan. Även Elisabeth anser att det är svårt att 

hitta bra arbetsformer för hur man ska studera litteratur med sina elever och menar att 

instuderingsfrågor kan öppna upp för nya vägar att se den lästa texten.  

 

Enligt receptionsforskningen bör sammanställda frågor inte tillämpas i samband med 

litteraturundervisning eftersom de banar väg för en efferent läsning av skönlitteratur och 

själva läsupplevelsen går förlorad.  Genom att lyfta fram specifika frågor om en text tillåts 

inget utrymme för egen tolkning och vissa, för läraren centrala frågor ställs på sin spets, 

medan andra hamnar i periferin. Receptionsforskarna menar att det personliga mötet med 

texten är av stor betydelse och borde vara central i litteraturundervisningen. Tillämpningen av 

reader-responsteorin lyser tyvärr med sin frånvaro i de klassrum som ingår i undersökningen. 
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Den genomgående uppfattningen om läsning hos samtliga lärare är att läsning borde vara en 

estetisk upplevelse, men undervisar tvärtemot den personliga åsikten som de hyser för 

litteraturupplevelsen. Möjligen kan det vara så som Krantz & Persson (2001) menar att 

lärarna har svårt att bryta med invanda mönster och föreställningar om vad undervisningen är 

och hur den borde vara.  Reader-responseteorin som fick ett stort genomslag under 1970-och 

80 talet har 20 år senare fortfarande inte utvecklats med sin fulla kapacitet och den didaktiska 

utvecklingen på litteraturfronten är oroande. 

 

6.2  Det vidgade textbegreppet 

Lärarnas attityd till drama och teater är uppseendeväckande. Trots att kursplanen föreskriver 

ett vidgat textbegrepp och uppmanar till att använda olika arbetssätt i den litterära 

undervisningen förutom den skrivna texten, är det ingen av de intervjuade lärarna som 

tillämpar arbetsmetoden i sin undervisning. Enligt Persson (2007) står den tryckta texten som 

det överordnade mediet i klassrummet och det vidgade textbegreppet har fått ett svagt 

genomslag i skolan. Till skillnad från drama och teater som inte tillämpas i undervisningen 

verkar film vara en succé för samtliga lärare. Lärarna är medvetna om att elever kan uppleva 

litteratur genom andra medier än själva texten och film är det mediet som idag tillämpas i 

utbildningen på samtliga skolor. Filmens funktion verkar dock nästan alltid användas i ett 

jämförande perspektiv. Efter att eleverna läser klart boken, tittar de på filmen och diskuterar 

därefter likheter och skillnader i respektive verk. Lp094 föreskriver att eleven skall kunna 

reflektera över innehåll i film, teater och bild, men de två sistnämnda verkar upplevas som en 

besvärlig insats från både elevernas och lärarnas håll. Greta menar att det ofta blir oseriöst och 

löjeväckande, Lisbeth har elever som vägrar utföra uppgiften, Joakim upplever obekväma 

elever och Niklas anser att han flitigt använder arbetsformen och skolans dramapedagog i 

undervisningen, men ingen av hans 18 elever har kryssat för alternativet drama/teater.  

 

6.3 Rutiniserad undervisning 

Att läsa gemensamma böcker i helklass är ett komplicerat samspel mellan elever och lärare, 

och därför är det förvånande att höra hur lärarna som ingår i undersökningen drivs av en 

rutiniserad undervisning. Lisbeth, Greta och Nicklas har ett givet schema som de följer utan 

att reflektera över de didaktiska frågorna. Klasserna framstår i lärarnas ögon som en homogen 

grupp eller ännu sämre en homogen generation. Lärarna tar inte hänsyn till de otaliga 

skillnader som kan finnas mellan olika individer eller generationer, utan undervisar efter de 
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mönster som har fungerat i tidigare klasser. Enligt Svedner (1999) borde de didaktiska 

frågorna ligga som grund för att undersöka undervisningens förutsättningar. De didaktiska 

frågorna som Vad, Hur, Varför, Vem, Var och Med Vem, nämns aldrig under 

intervjutillfällena. Den frågan som däremot har störst betydelse för samtliga lärare är När. Ett 

exempel på detta är att man på vårterminen i 8:an på Strandskolan alltid läser Vinterviken 

oberoende av hur klassen ser ut eller vilka förutsättningar eleverna i klassen har för den valda 

litteraturen.  

 

Lisbeth låter många gånger uppgiven och säger själv att hon har tappat ambitionen eftersom 

eleverna idag inte har samma goda förutsättningar som förut. De kan bara vägra och då måste 

man tvinga dem till att utföra vissa uppgifter, menar Lisbeth. Om lärare undervisar utan att 

reflektera över sina arbetsmetoder och litteraturval kan lärare precis som Molloy (2008) 

menar, kritisera boken, eller eleverna utan att se brister i sina didaktiska val. Joakim, som 

efter ett års undervisning inte anser sig vara tillräckligt rutiniserad inom läraryrket har ingen 

given planering som han följer utan arbetar utifrån elevernas förutsättningar. Joakims 

uppfattning kan vara sanningsenlig men hans litteraturundervisning består fortfarande av 

traditionella böcker som Flugornas herre och Ondskan. Joakim är öppen till populärlitteratur 

och läser på elevernas rekommendationer Twilight–serien på fritiden, men kan ändå inte tänka 

sig att använda populärlitteratur i skolsammanhang. Trots att han har blandade känslor inför 

kanons betydelse för litteraturundervisningen, värnar han om spridningen av den goda 

litteraturen som eleverna kan förvärva i skolsammanhang. Eftersom Broskolan saknar en 

lokal kursplan, upplever Joakim att det är han själv som skapar svenskämnet utifrån 

kursplanen och brister på så sätt i sin professionalitet.  

 

6.4 Hur uppfattar eleverna den skönlitterära undervisningen? 

Elevernas egna åsikter om läsning är relevant för undersökningen, eftersom den visar om det 

finns något intresse för litteratur hos eleverna. Eleverna fick därför svara på hur bra läsare de 

anser sig vara och om de tycker om att läsa. Genom att utläsa tabell 5 kan man se att flertalet 

av de 67 elever som tillfrågades anser sig vara Bra eller Mycket Bra läsare. Detta skapar goda 

förutsättningar för lärarna att hålla en god litterär undervisning med litteratur och uppgifter 

som är språk- och personlighetsutvecklande.  
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När eleverna själva får bestämma hur de vill arbeta med litteraturen är det mest dominerande 

svaret Vet ej. Vår egen uppfattning är att eleverna inte får vara med och utforma 

undervisningen och kan därför inte svara på frågan.  I tabell 3 framgår att den mest vanliga 

arbetsformen är att läraren bestämmer innehållet eller att eleven får vara medbestämmande 

inom en given ram. Eleverna på båda skolor kan tyckas ha väldigt lite inflytande över sin 

egen undervisning.  

 

Någonting som tydligt framgår av tabell 2 är att eleverna är föga intresserade av att arbeta 

utefter färdiga frågor, den arbetsform som majoriteten av eleverna är vana vid. Man kan undra 

vilken betydelse mekaniska uppgifter, som att svara på färdigställda faktafrågor, har för 

litteraturundervisningen. Elevernas svar är annars väldigt utspridda, några efterfrågar endast 

läsning, andra grupparbeten, recensioner, drama eller redovisning. På Strandskolan i årskurs 9 

efterfrågas boksamtal av eleverna. Människor konstruerar ständigt och är angelägna om att 

samtala om någonting som berör. Enligt Chambers (1994) kan berättelsens mening framträda 

ur själva diskussionen och samtalet om den. Det gemensamma samtalet kan fördjupa 

textförståelsen genom att elever får utbyta sina åsikter med andra och på så sätt skapa en ny 

förståelse av texten. I kursplanen står det att språk utvecklas i ett socialt samspel med andra. 

Det gemensamma samtalet i klassrummet kan fungera som ett utbyte av åsikter men även vara 

språkutvecklande. Gretas elever har förmodligen deltagit i en positiv upplevelse av 

boksamtal, en undervisningsform som förefaller mer meningsfull och djuptänkt än mekaniska 

uppgifter. 

 

I tabell 5 framgår det att eleverna anser sig vara bra läsare, samtidigt som majoriteten skriver 

att de inte tycker om att läsa. Av de elever som anser sig vara bra läsare är det somliga som 

uttrycker negativa känslor i samband med skolans läsning. Att man som elev ibland tvingas 

läsa böcker är något som blir bekräftat av både Niklas och Lisbeth under intervjutillfällena. 

Niklas menar att om klassen ska läsa en gemensam bok kan inte alla elevers synpunkter tas 

tillvara och vissa får läsa en bok som inte intresserar, eller som de kanske rentav inte klarar 

av. Chambers (1995) påpekar att elever som tvingas läsa finner ofta litteraturen tråkig. När 

yttre krav, till exempel läraren, pressar eleven att läsa något den inte vill, blir inte utbytet 

värdefullt och texten upplevs förmodligen som ointressant. Detta styrks av resultatet i vår 

undersökning som visar att ett relativt högt antal elever inte finner läsningen positiv. 

 

6.5 Elevernas inflytande 
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Under lärarintervjuerna framkom att det ofta är lärarna som väljer ut den litteratur som ska 

läsas. Det kan handla om att lärarna väljer ut en genre, ett antal böcker som eleverna kan välja 

bland eller att lärarna väljer den gemensamma boken. Majoriteten av eleverna uppger att de 

inte uppskattar läsning i skolan och problematiken kan ligga i att lärarna och eleverna 

förmodligen inte har samma litterära eller allmänna repertoarer, vilket kan skapa ett dilemma 

när lärarna väljer ut den litteratur som ska läsas. Om eleverna ska finna läsning som något 

positivt bör litteraturen utgå från elevernas repertoarer och en matchning kan förväntas 

uppstå. McCormick menar att om repertoarerna istället kolliderar, på grund av till exempel ett 

för svårt språk eller att eleven inte känner igen sig i texten, blir elevens läsupplevelse negativ 

(McCormick: i Ulfgaard, 2002). Argumentet stöds även av Molloy (2003) som påpekar vikten 

av en koppling mellan elevernas liv och textens värld för att läsningen ska upplevas som 

meningsfull. Den litteratur som behandlas i de fyra klasserna har antingen framställts utifrån 

den lokala kursplanen eller lärarlaget och framstår som ett självklart val för lärarna i alla 

klasser utan någon fokus på Vem som läser den valda litteraturen. Måhända kan detta i 

samband med elevernas svaga inflytande vara problemet till att resultatet i 

elevundersökningen har fått ett negativt utfall gällande elevernas åsikter om läsning.  

 

Nilsson (1997) menar att det är lärarna som drillar eleverna till att läsa så mycket som möjligt, 

utan riktigt fokus på Vad de läser. Lisbeth bekräftar detta genom ett krav på 1000 lästa sidor 

per termin. Även Greta kräver att hennes elever ska läsa och recensera minst fyra böcker 

under skolåret. Enligt Nilsson (1997) skapar en kvantitetsundervisning att läsning blir ett 

färdighetsämne där antal lästa sidor premieras av lärarna medan innehållet får stå åt sidan. 

Denna färdighetsträning kan av eleverna upplevas som monoton och vara en av anledningarna 

till varför eleverna inte uppskattar skolans läsning.  

 

I de fyra klasser som har undersökts finns, som nämnt ovan, goda förutsättningar för lärarna 

att genomföra en god litterär undervisning. Eftersom eleverna uttrycker en negativ 

uppfattning om läsning i skolsammanhang, har lärarna någonstans längs vägen misslyckats. 

Lärarna fokuserar mer på När eleverna ska läsa viss litteratur istället för att reflektera över 

Vem det är som ska läsa litteraturen.  Lärarna reflekterar visserligen över Varför den valda 

litteraturen ska läsas men kanske borde fokus ändras? Istället för att fokusera på epoker och 

författare kan undervisningen centraliseras på vad styrdokumenten förespråkar, att eleven ska 

lära sig om och erhålla förståelse för sig själv och sin egen omvärld. Det saknas även en 

reflektion över den individuella läsningens betydelse för texten och eleven. Dessutom 
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förefaller det vara så att lärarna i undersökningen inte har begrundat Vad– frågan och hur 

varje möte mellan läsaren och texten är individuellt och unikt. En reflektion över den 

metodiska gestaltningen är enligt Molloy(2008) nödvändig för att undervisningen ska vara 

värdefull för eleverna. 

 

6.6 Den gemensamma boken 

Som nämns i avsnitt 5.1.3 går det av tabell 3 att utläsa att eleverna har lite inflytande över den 

litteratur som ska läsas. Frågan kan vara svårhanterad i ett klassrum med cirka 20 elever där 

alla har olika preferenser och smak. Tabell 4 visar på den stora spridningen som det kan 

finnas i olika klasser och pekar på den problematiken som kan uppstå med att läsa 

gemensamma böcker i helklass. Eftersom alla elever tar med sig egna litterära och allmänna 

erfarenheter till en ny text kan de vara svårt för samtliga att finna matchande repertoarer till 

den lästa texten. Repertoarerna kan kollidera på grund av språket, genren eller den personliga 

behovstillfredsställelsen men även på grund av det arbetssätt som läraren väjer att arbeta efter.  

Om böcker som elever läser i klassen inte är gemensamma kan det bli svårt för läraren att ha 

litteratursamtal med eleverna. Risken är att samtalsaspekten går förlorad, eftersom 

litteratursamtal leder till att eleverna utbyter tankar, åsikter och främjar även 

språkutvecklingen.  

 

Under fråga nummer ett fick eleverna fritt skriva ner de böcker som de kommer ihåg att de 

har läst under sina skolår, och frågan gällde endast de böcker som har lästs i grundskolan. 

Som man kan utläsa av elevernas svar var Ondskan den mest förekommande boken på 

Broskolan i både årskurs 8 och 9. Samtliga elever i dessa två klasser har läst boken 

gemensamt. Orsaken till detta kan vara skolans ekonomiska situation som inte tillåter att nya 

klassuppsättningar inhandlas på grund av en restriktiv budget. Om ny ungdomslitteratur inte 

finns att tillgå på skolan kan det vara problematiskt för lärarna att vara reflexiva och arbeta 

innovativt. Den restriktiva budgeten har lett till en rutiniserad undervisning på Broskolan som 

leder till att samma bok får representera ett givet litteraturval år efter år. Dilemmat hindrar 

lärarna från att reflektera över Vem som ska bli undervisad, samtidigt som eleverna går miste 

om aktuell skönlitteratur som ligger nära eleverna till språk, innehåll och det som Svedner 

(1999) kallar den subjektiva relevansen (se 2.6).  
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På Strandskolan är budgeten relativt god och tillåter att nya klassuppsättningar uppdateras 

med jämna mellanrum. Trots detta uppger eleverna i årskurs 8 att de har läst relativt 

traditionell skollitteratur som Flugornas Herre, Oliver Twist, Tom Sawyers äventyr och 

Skattkammarön. Strandskolan begränsas inte av bokbeståndet men av den lokala kursplanen 

som föreskriver att ovan nämnda böcker ska bearbetas under en viss termin och under ett 

givet skolår. Den rådande kursplanen föreskriver ingen given kanon eller författare, men 

precis som Persson (2007) menar, finns spår av kanoniskt tänkande kvar inom skolans sfär. 

Strandskolan exemplifierar det kanoniska tänkandet genom att hålla fast vid traditionella 

böcker som tydligt står inskrivna i den lokala kursplanen. En annan bok som ingår i den 

lokala kursplanen är Vinterviken som man på Strandskolan läser på vårterminen i 8:an. 

 

Som en kontrast till årskurs 8 skriver samtliga elever i årskurs 9 på Strandskolan de böcker 

som ingår i läromedlet ”Känn på litteraturen”.  Läromedlet är relativt nyinhandlat och har 

använts av Greta i två årskurs 9. Läromedlet är nydanande för Strandskolan som annars 

arbetar utifrån traditionella undervisningssätt med en lokal kursplan som föreskriver författare 

som Tegnér, Strindberg och Fröding. Eleverna får med hjälp av ”Känn på litteraturen” en 

möjlighet att läsa aktuell ungdomslitteratur i skolan vilket upplevs som positivt. Läromedlet 

har dock negativa sidor eftersom det arbetssätt som det föreskriver är närläsning av litteratur 

med frågor som behandlar författarens sanna mening istället för att fokusera på elevens 

individuella litteraturupplevelse. Läromedlet erbjuder ett färdigt paket, vilket försöker täcka 

olika språkliga delmoment och resulterar i det som Malmberg (1988) menar med formaliserad 

undervisning (se 2.1).  

 

Det finns vissa ramfaktorer som begränsar lärarnas val av litteratur. Begränsningarna kan 

grundas på en restriktiv budget som hindrar inköp av ny litteratur eller en rutiniserad 

undervisning som bygger på en lokal kursplan. Det är dock viktigt att ha i åtanke att Vem 

måste styra litteraturvalet i klassrummet för att den skönlitterära undervisningen ska upplevas 

positivt och meningsfullt.  

 

6.7 Litteratur, ett isolerat eller integrerat ämne? 

Samtliga lärare som ingår i undersökningen är medvetna om att kursplanen föreskriver ett 

helhetsperspektiv i undervisningen. Lärarna har också en viss kunskap om de teorier och 

litteratur som talar för ett helhetsperspektiv, men i praktiken är det svårt att undervisa enligt 
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den principen, menar lärarna. Undersökningen pekar tydligt på att undervisningssituationen 

ofta är beroende av att den enskilda läraren. Persson (2008) påpekar att styrdokumentens 

föreskrifter inte är en självklarhet för hur undervisningen ser ut i praktiken, utan det finns en 

stor frihet för lärarna att själva utforma sin undervisning.  

 

Lärarna är bestämt övertygade om att svenskämnet, uppdelat på isolerade delmoment fungerar 

bra i klassrummet. Det framgår att lärarna antyder att metoden är okomplicerad, men 

förmodligen inte den bästa eftersom både Joakim och Lisbeth är tveksamma över om metoden 

främjar elevernas kunskapsutveckling. Greta och Niklas anser att deras undervisning 

inbegriper ett helhetstänkande, men att grammatiken får stå utanför själva begreppet, som ett 

delmoment i sig, eftersom konstruerade exempel är tydligare än exempel tagna ur en litterär 

text. Molloy (2008) menar att bilder kan öppna upp för en bred och kreativ 

grammatikundervisning där språket integreras i ett annat delmoment som skrivövning. 

Metoden ger plats för det vidgade textbegreppet och ett sammanhängande helhetsperspektiv 

på kunskap till eleverna. Det här undervisningssättet verkar vara frånvarande i klasserna och 

därmed går eleverna miste om en metod som skulle kunna hjälpa dem att se en helhet i 

svenskämnet.  

 

Niklas brinner för språket och vill därmed ge eleverna, enligt honom själv, det största verktyg 

som man kan ha, ett rikt ordförråd. Enligt Niklas undervisningsprincip kan man träna sig till 

ett bra språk med svenska glosor. Niklas delar ut ett omfångsrikt häfte med svenska ord som 

ska tränas in och utöka elevernas ordkunskap. Språkutvecklingen behandlas som ett isolerat 

delmoment i sig eftersom tekniska språkfärdigheter står i fokus, menar Malmgren (1998) och 

undervisningen blir därmed oerhört formaliserad.  

 

Enligt Malmgren, (1998) är praktiken aldrig teoretisk renodlad, och det kan vara en av 

anledningarna till att lärarna på Bro- och Strandskolan undervisar efter ”lite av varje” 

principen. Ibland står språket i centrum, andra gånger är svenska ett litteraturhistoriskt 

bildningsämne, där viktiga författare utifrån den lokala kursplanen står i fokus. En del 

forskare argumenterar emot den här undervisningsprincipen och menar att det är ett sätt för 

lärarna att försvara ett förträngt ställningstagande angående undervisningen (Malmgren, 

1998).  Det kan tyckas förvånande, men ingen lärare påpekar vikten av att utgå från elevernas 

egna förutsättningar och erfarenheter och därmed finns det inga tecken på att svenska som 

erfarenhetspedagogiskt ämne tillämpas i de här fyra klasserna. Elevens intresse är aldrig 
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centralt eftersom samtliga lärare redan idag vet vad som kommer undervisas nästa vårtermin 

eller under höstterminen ett år framåt. Enligt Malmgren (1998) är det först när undervisningen 

baseras på elevernas intressen som goda förutsättningar för språkutveckling och ett nyfiket 

kunskapssökande skapas. Ämnet svenska präglas i de här fyra klasserna av isolerad 

undervisning, där sammanhang och helhetsperspektiv inte är integrerade i svenskämnets olika 

delmoment.  

 

Undersökningen visar på att de fyra intervjuade lärarna har ett traditionellt förhållningssätt till 

svenskämnet med en formaliserad syn på kunskap och inlärning. Samtliga lärare är medvetna 

om att ämnets olika delmoment borde vara förbundna med varandra och skapa en 

sammanhängande och meningsfull undervisning som främjar både språk- och 

kunskapsutveckling. Oberoende av den teoretiska kännedomen som lärarna besitter om 

kunskapsutveckling, baseras undervisningen å ena sidan av språklära och å andra sidan av 

litteraturhistoria. Det är en formaliserad undervisning i sådan utsträckning att ämnets 

delmoment tränas isolerade från varandra. Men, när lärarna emellertid menar att läsning och 

skrivning alltid hör ihop, är de eniga om att undervisningen är integrerad och därmed 

funktionaliserad.  

 

7.  Slutsats och reflektioner 

Vi är medvetna om att undersökningen endast berör två av landets alla grundskolor, men den 

kan ge en bild av den generella uppfattningen lärare och elever har om den skönlitterära 

undervisningen i skolan. Undervisningssituationen i ett klassrum kan vara oerhört 

komplicerad och teorier kan vara svåra att tillämpa i en verklighetsbaserad situation. Men, 

den teoretiska argumenteringen är nödvändig för att vi som blivande lärare ska bli medvetna 

om otaliga teoretiska skillnader som existerar och förstå oss själva bättre. Undersökningen har 

i vissa fall slagit oss med häpnad. Den information som sakta har vuxit fram ur resultatdelen 

har funnits i vårt medvetande från undersökningens början. Det som framförallt har 

överraskat är undervisningssätten som lärarna bedriver i sina klasser, samt den återkommande 

litteraturen som vi själva har läst på grundskolans senare år.  

 

Orsaken till att klassuppsättningar av böcker som Ondskan och Flugornas herre inte har bytts 

ut på 20 år kan vara brist på resurser, men också att lärarna är vana att arbeta utifrån sina 

givna rutiner och ser sina skolklasser som en homogen grupp av elever där böckerna får en 
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lyckad utgång i alla klasser. Vilken klass, elevernas förutsättningar eller den specifika 

undervisningssituationen framstår som någonting lärarna glömmer att reflektera över och 

därmed blir Vem - frågan ständigt obesvarad. Samtliga lärare sätter kulturaspekten främst som 

skäl för att läsa skönlitteratur eller den lokala kursplanen som föreskriver När någonting ska 

läsas och Vad eleverna ska läsa. För att tydliggöra detta resonemang ska vi ta upp ett konkret 

exempel. Det kan finnas goda skäl till varför en viss litteratur bör läsas i en viss årskurs. 

Eleverna som går i årskurs 7 kan vara emotionellt och kognitivt omogna att läsa en författare 

som exempelvis Strindberg. Därför förlägger man just den författaren till årskurs 9. Samspelet 

mellan vem som ska undervisas och vad framstår som frånvarande och borde inte bestämmas 

på förhand utan att inbegripa den specifika klassen och undervisningssituationen.  

 

Elevernas litteraturuppfattning verkar vara jämn fördelad mellan de som uppskattar litteratur 

och de som inte ser någon njutning i att läsa. Av 67 elever svarar hela 37 att litteratur är 

någonting som uppfattas negativt. Trots att fördelningen är förhållandevis jämn, upplever vi 

att antalet negativt inställda elever är relativt högt. Det finns dock en oändlig potential bland 

de elever som ingår i undersökningen eftersom den stora majoriteten anser sig vara goda 

läsare. Det som vi anser är det övergripande misstaget hos samtliga lärare som ingår i 

undersökningen är de arbetsmetoder som används i samband med litteraturundervisningen. 

Efferent läsning med instuderingsfrågor, prov och recensioner leder enligt forskare inte till 

den personlighetsutveckling som läsning skulle kunna vara för den enskilde eleven. Vi anser 

att det kan vara anledningen till att så pass många elever inte upplever 

litteraturundervisningen utvecklande, roligt eller utmanande. Litteraturen blir ännu en 

arbetsuppgift som ska lösas. Om lärarna istället kunde utgå från elevernas förutsättningar och 

anpassa den lästa litteraturen utifrån elevernas intressen skulle elevernas 

litteraturuppskattning kunna se annorlunda ut.  

 

Svenskundervisningen förefaller vara drabbad av tre identitetskriser och vi kan känna igen 

lärarnas undervisningsätt i samtliga tre: svenska som ett färdighetsämne, litteraturhistorisk 

ämne och erfarenhetspedagogiskt ämne. Konstruktionerna tillämpas av alla lärare i specifika 

sammanhang och inom olika delmoment. Vi upplever att svenska som erfarenhetspedagogiskt 

ämne hamnar många gånger i skymundan. Endast den nyutexaminerade Joakim påpekar 

vikten av att bekanta sig med elevernas kunskap och utgå från deras förutsättningar i 

undervisningen, men hans arbetsmetoder bygger fortfarande på en traditionell undervisning 

med uppdelade delmoment. Vi anser att det finns en stor frånvaro att ett helhetsperspektiv och 
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ser en svaghet i avsaknaden av den röda tråden som ska ligga till grund och forma den helhet 

och genomgripande upplevelsen som svenskämnet borde vara. Skönlitteraturen kännetecknas 

precis som de andra delmomenten i svenskämnet av en isolerad undervisning.  

 

8.  Avslutning  

Ämnet som vi har valt att fördjupa oss i under denna uppsats om skönlitterär undervisning på 

grundskolans senare år har varit mycket intressant och framförallt lärorikt. Det har varit 

givande att fördjupa oss i svenskämnets bakgrund och historia, litteraturteoretiska teorier och 

slutligen ta del av den undervisning som bedrivs i de fyra skolorna. Undersökningen har vid 

vissa frågor bekräftat vår egen föreställning om svenskundervisningen, men många gånger 

även förvånat. Det som har varit mest häpnadsväckande är det litteraturval som står för 

litteraturundervisningen i de undersökande skolorna, samt de traditionella arbetsmetoderna 

som tillämpas av samtliga lärare. Vi upptäckte även att lärarna många gånger var uppriktiga i 

sina svar, men att de ibland inte vågade svara sanningsenligt på våra frågor eftersom de inte 

ville framstå som lärare som inte följer målen.  

 

Resultatet vi fick fram kan inte ses som generella eftersom undersökningen bygger endast på 

fyra klasser i två olika skolor. Om fler klasser, skolor och lärare hade ingått i undersökningen 

skulle resultatet möjligtvis sett annorlunda ut. I vårt arbete ges inte utrymme för att undersöka 

hur alla svensklärare bedriver litteraturundervisningen i sina klassrum. Möjligtvis skulle detta 

kunna besvaras med ett större undersökningsmaterial och fler informanter.  

 

Utifrån vår analys och tillhörande reflektioner anser vi oss besvarat de frågeställningar som 

ställts:  

 

 Hur tillämpas skönlitterär undervisning i grundskolans senare år?  

 Hur uppfattar eleverna den skönlitterära undervisningen?  

 Är skönlitteratur ett isolerat eller integrerat ämne?  

 

Däremot anser vi att de delar vi valt att inkludera i uppsatsen inte kan frambringa en 

allomfattande bild huruvida den sociala eller geografiska skillnaden skolorna emellan har en 

betydelse för litteraturundervisningen. Vi har genom resultatdelen sett att den ekonomiska 

aspekten påverkar skolornas budget och därmed litteraturutbudet, men arbetsmetoderna 
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förefaller inte skilja sig åt påfallande mycket. Vi är medvetna om att vi endast har skrapat på 

ytan eftersom det finns många fler aspekter och teorier som kan inkluderas och analyseras i en 

sådan undersökning. 

 

Undersökningen har väckt ett flertal intressanta frågeställningar som vi skulle välkomna till 

vidare studie inom detta ämnesområde. Det vore intressant att grundligt undersöka hur 

eleverna uppfattar litteraturundervisningen med kvalitativa intervjuer, observation och 

aktionsforskning.   
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Bilaga 1  
 

Enkätundersökning 

 

Klass: ……………………………………. 

Sätt ett kryss vid rätt alternativ: 

Tjej:    Kille: 

 

1. Lista så många böcker som du kommer ihåg att du har läst under din 

högstadietid.  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

2. Sätt ett kryss bredvid de alternativ som stämmer överens med hur din klass 

arbetar med litteratur.  

Recension     Redovisning 

Boksamtal    Teater/Drama 

Läslogg    Temaarbete  

Färdiga frågor att svara på   Högläsning 

Övrigt: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

3. Hur skulle du vilja arbeta med litteratur i skolan?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………… 

 

4. Vem väljer litteraturen, läraren eller du själv?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

5. Vad tycker du om att läsa? T.ex. skräck, romantik, science-fiction, deckare, 

verklighetsbaserade böcker.  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

6.  Tycker du om att läsa? Motivera ditt svar. 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

7. Hur bra läsare anser du dig vara?  

Dålig   Bra   Mycket Bra  
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor till lärarsamtalen/intervjuerna (originalversion) 

 

a. Hur undervisar du skönlitteratur i dina klasser? 

b. Vilka metoder använder du? 

c. Vad är syftet med att läsa litteratur? 

d. Läser du de böcker eleverna läser? 

e. Försöker du tänka på det vidgade textbegreppet? 

f. Styrdokumenten poängterar att litteratur och språk skall vara en helhet. Är det 

någonting du tänker på och försöker tillämpa i undervisningen? 

g. Hur upplever du elevernas litteraturläsning? 

h. Hur tror du att eleverna upplever litteraturläsningen? 

 

 

 

 

 

 


