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Abstrakt 
Syftet med den här undersökningen var att se hur verksamma lärare använder styrdokumenten 

i relation till skönlitteratur i sin undervisning i engelska. Undersökningen genomfördes 

genom kvalitativa intervjuer med fem lärare verksamma i gymnasieskolan i en kommun i 

Norrbotten. I studien framkom det att lärarna uppfattar målen som vaga och öppna, vilket de 

anser har både för- och nackdelar. På grund av vagheten måste målen konkretiseras, och det 

sker tillsammans med eleverna men informanterna önskar också att det skulle ske med andra 

lärare. Lärarna konkretiserar tillsammans med eleverna så att de ska känna sig delaktiga och 

förstå målen. Däremot kan konkretisering med andra lärare vara svårt att få till på grund av 

tidsbristen och den nya organisationen med arbetsrum för program istället för ämneslärare. 

Lärarna använder olika metoder och arbetssätt för att uppnå målen med skönlitteratur. Alla 

informanter använder sig av film och noveller för att introducera och lätta upp 

undervisningen, men dessa material kan inte ersätta skönlitteratur i form av böcker. I en del 

undervisningssituationer låter lärarna eleverna själva välja bok att läsa, i andra fall väljer 

läraren ut en eller ett par böcker som eleverna får välja mellan. 

 

Nyckelord: Styrdokument, skönlitteratur, engelska  
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1 Inledning 
Som blivande gymnasielärare i engelska ser vi det som oerhört viktigt att vi är medvetna om 

de uppnåendemål och strävansmål som styr vår verksamhet. Våra egna erfarenheter, både som 

elever och som lärare under vår verksamhetsförlagda utbildning, har gjort det tydligt att 

användandet av skönlitteratur i undervisningen är problematiskt. Det finns mål i 

styrdokumenten som relaterar till skönlitteratur, men det har varit svårt att konkretisera de här 

målen i undervisningen och förmedla syftet med att använda skönlitteratur. Om eleverna inte 

ser syftet med att läsa är det svårt att motivera dem, framförallt inom engelskan då 

språkbarriären kan kännas svår. Det finns alltid elever som är mer intresserade av att läsa och 

elever som är mindre intresserade men i och med att skönlitteraturen står nämnd i 

styrdokumenten så ska det ändå arbetas med. Tidsaspekten är ett annat problem eftersom 

skönlitteratur i regel tar mycket tid i anspråk. Förutom tiden som går åt till ren läsning så 

föredrar många också att arbeta med boken, antingen under läsningen eller efter den. Därför 

vill vi undersöka hur verksamma lärare arbetar för att motivera sina elever till läsning, hur de 

arbetar för att förtydliga läroplanens och kursplanernas mål för eleverna samt hur de kopplar 

sin undervisning till målen. 

1.1 Arbetsfördelning 

Vi har valt att dela upp skrivandet mellan oss, men alla delar är genomarbetade gemensamt. 

Elisabeth Johansson har haft huvudansvaret för bakgrunden (kapitel 4) samt avsnitten 5.2 

Konkretisering av mål, och 6.2.3 Litteraturval, metoder och arbetssätt. Ylva Staberg har 

bidragit med en liten del i bakgrunden och har haft huvudansvaret för metodavsnittet (kapitel 

3), metoddiskussionen (6.1) samt avsnitten 5.1 Uppfattning om mål, 6.2.1 Uppfattning om 

mål och 6.2.2 Konkretisering av mål. Övriga delar har varit ett gemensamt ansvar. 
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2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare tolkar och hanterar kurs- och läroplansmål 

gällande skönlitteratur i sin undervisning i engelska. Dessutom vill vi undersöka hur de väljer 

litteratur att använda med utgångspunkt från målen. För att uppnå detta syfte har vi valt att 

utgå ifrån följande frågeställningar: 

 Hur uppfattar de tillfrågade lärarna kurs- och läroplansmålen i engelska som refererar 

till arbetet med skönlitteratur?  

 Hur konkretiserar de dessa mål?  

 Vilka metoder och arbetssätt använder lärarna för att uppnå målen?  

 Hur motiverar lärarna valet av litteratur? 

2.1 Kurs- och läroplansmål 

Frågorna i syftet ställs i relation till de mål från läroplanen och kursplaner som följer nedan. 

Uppnåendemål i läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) 

 Eleven skall kunna söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som 

en källa till kunskap, självinsikt och glädje.  

Uppnåendemål i kursplanen för Engelska A 

 Eleven skall kunna läsa och förstå lättillgänglig skönlitteratur och genom litteraturen 

förvärva kunskaper om kulturtraditioner i engelskspråkiga länder  

Uppnåendemål i kursplanen för Engelska B 

 Eleven skall kunna läsa, sammanfatta och kommentera innehållet i längre skönlitterära 

texter 

 Eleven skall ha grundläggande orientering om engelskspråkig litteratur från olika 

epoker 
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3 Metod 
Syftet med vår studie är att undersöka lärares uppfattningar och tolkningar av läroplans- och 

kursplansmål, samt undersöka hur de utvalda lärarna arbetar med skönlitteratur i 

engelskundervisningen. Vi har därför valt att göra en kvalitativ studie som baserar sig på fem 

intervjuer med aktiva lärare i en kommun i Norrbotten. Vi har också valt att avgränsa studien 

till lärare som undervisar i Engelska A och/eller Engelska B eftersom Engelska C är en kurs 

som väldigt få läser och undervisar i. Studien skulle även få ett för stort omfång om även 

Engelska C inkluderades. 

3.1 Urval och genomförande 

Vårt första urval gjordes genom att vi sökte upp e-mailadresser till aktiva lärare inom 

gymnasieskolan på hemsidan för en kommun i Norrbotten. Därefter gjordes ett visst 

strategiskt urval och lärare som vi sedan vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) visste var 

intresserade av ämnet kontaktades. Med ett strategiskt urval menas att man definierar några 

variabler som är relevanta för den aktuella studien och därefter söker informanter som passar 

in i de olika kombinationer som bildas av variablerna. Syftet är att få ett mer varierat urval 

(Trost, 2005). De variabler vi använde var ålder, vilket program de undervisar inom och antal 

år i yrket. Även kön hade varit en intressant variabel att inkludera, men verkligheten är sådan 

att det finns få manliga engelsklärare. Som ett resultat av detta är därför alla informanterna 

kvinnor. Som Jan Trost säger så är ett statistiskt representativt urval ointressant i kvalitativa 

studier eftersom man inte strävar efter att dra generella slutsatser utifrån kön eller ålder. 

Innan vi kontaktade lärarna utformade vi en intervjuguide (bilaga 1) baserad på våra 

frågeställningar i syftet. Vi utvecklade också frågorna med tänkbara följdfrågor eller 

förtydliganden. Intervjuguiden är menad som ett stöd för oss, för att veta att vi har täckt alla 

de områden vi är intresserade av. Till skillnad mot kvantitativa studier där man använder 

fasta, standardiserade frågeformulär, så är det tillåtet att vara mycket mer flexibel i 

kvantitativa studier (Bryman, 2002). Vi använde oss av det som Alan Bryman kallar en semi-

strukturerad intervju. Med det menas att vår intervjuguide var strukturerad och ganska 

utförlig. Vi skrev om våra frågeställningar till ett enklare och mer konkret språk och såg även 

till att frågorna kom i en logisk ordningsföljd. Bryman menar att en sådan guide är till för att 

följas, men det hindrar inte att man följer upp sidospår eller ändrar ordningen om det passar 

bättre för en viss intervju. Även Trost (2005) menar att man måste vara flexibel och anpassa 

sig efter informanten, guiden skall vara just en guide och inte ett strikt manus att följa. 

Vi kontaktade sex lärare direkt via e-mail. I de fall vi inte hade kännedom om deras kollegor 

bad vi också lärarna fråga sina kollegor å våra vägnar. E-mailet innehöll information om 

studien och studiens syfte och inkluderade att intervjun skulle komma att spelas in. Fyra 

lärare svarade att de kunde tänka sig att ställa upp på intervju och en av lärarna hade dessutom 

talat med en kollega som kunde tänka sig att ställa upp. Fem informanter var vårt mål och 

precis som Trost (2005) ansåg vi att ett större antal informanter skulle göra materialet för stort 

och svårhanterligt. Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) anser att antalet informanter 

ska anpassas till tid och arbetskraft tillgänglig och att det ofta antingen blir för få eller för 

många. De rekommenderar 15 +/-10 informanter, och vi håller oss inom det spannet med fem 

informanter även om det dock är på gränsen till för få. 

Informanterna fick sedan ett andra e-mail med de läroplans- och kursmål intervjun skulle 

handla om men däremot valde vi att inte skicka med intervjuguiden. Detta för att lärarna inte 

skulle bli för låsta vid våra frågor redan från början, utan istället tänka och associera mer fritt 

kring de mål vi diskuterade. Vår intervjuguide var heller inte utformad för att ges ut eftersom 

den innehåller mer stödord än direkta frågor. Alla intervjuer utom en skedde i ett grupprum 
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eller liknande på informanternas arbetsplatser. En lärare hade endast tid under sin lediga dag, 

och därför skedde intervjun i hennes hem. Det finns för- och nackdelar med alla platser och 

Trost (2005) rekommenderar att man undviker att vara hemma hos intervjuaren eller 

informanten. Hos intervjuaren kan maktrelationen påverka intervjun, medan informantens 

hem sannolikt innehåller mycket som kan vara störningsmoment, såsom telefoner, barn eller 

djur. Det viktigaste är dock att informanten känner sig bekväm, varför vi valde att ändå göra 

intervjun i informantens hem i ett fall. Även en arbetsplats kan innehålla störningsmoment 

och det finns därför ingen ideal plats att göra en intervju på. Varje intervju genomfördes med 

en informant och två intervjuare, och vi genomförde själva alla intervjuer. Vi valde att spela 

in intervjuerna med hjälp av ett ljudinspelningsprogram på en bärbar dator, utan extern 

mikrofon. Trost menar att det kan finnas fördelar med att vara två intervjuare om man är 

samspelta, då man kan komplettera och stödja varandra. Det finns risk att informanten 

upplever ett maktövertag från intervjuarnas sida (Trost, 2005), men vi ansåg att riskan var 

liten då de vi intervjuade var både äldre och mer erfarna inom det område vi undersöker. 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Den datainsamlingsmetod vi valt för den här studien är kvalitativa intervjuer. Kvalitativa 

studier skiljer sig från mer traditionella, kvantitativa, genom att de fokuserar på frågor som 

hur, varför, på vilket sätt eller vem. Kvantitativa studier fokuserar mer på frågor som hur 

många, hur mycket eller hur ofta (Nyberg, 2000). Jarl Backman (1998) säger också att i 

kvalitativa studier ses verkligheten som en individuell, social och kulturell konstruktion och 

man söker uppfattningar och tolkningar hos informanterna.  

Kvalitativa intervjuer utmärker sig från kvantitativa intervjuer i dess grad av strukturering och 

standardisering. Både Runa Patel och Bo Davidson (2003) och Bryman (2002) fastställer att 

kvalitativa intervjuer i regel har en lägre grad av standardisering och strukturering än 

kvantitativa intervjuer. Bryman anser vidare att kvalitativa studier lägger mer tyngd på 

informanternas egna uppfattningar och synsätt och därför krävs inte samma grad av 

standardisering. Vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer då vårt syfte är att undersöka 

lärares uppfattningar och tolkningar av läroplans- och kursplanemål. En kvantitativ studie 

hade inte passat vårt syfte eftersom vi inte är ute efter mätbara fakta. Det finns också olika 

grader av strukturering inom kvalitativa intervjuer, och där valde vi det som Bryman (2002) 

kallar semi-strukturerade intervjuer. Det innebär att man upprättar en intervjuguide med 

relativt konkreta frågor eller områden och en logisk följd som man menar att följa. Däremot är 

följdfrågor och sidospår välkomna och det är vanligt att avvika från intervjuguiden om något 

intressant spår dyker upp. Bryman menar att om undersökningen har ett tydligt fokus istället 

för en allmän undran är semi-strukturerade intervjuer att föredra framför helt ostrukturerade.  

Att spela in intervjuerna var också ett val vi gjorde eftersom det medförde möjligheten att 

kunna anteckna under intervjuns gång. Som Kvale och Brinkmann (2009) diskuterar så kan 

omfattande anteckningar under en intervju distrahera både intervjuare och informant. En 

ljudinspelning möjliggör istället för intervjuaren/intervjuarna att fokusera helt på informanten 

och intervjun. Därmed är det lättare att följa upp sidospår och fånga detaljer. Trost (2005) 

håller med Kvale och Brinkmann, men tar även upp några nackdelar med ljudinspelning. För 

det första tar inspelningar lång tid att lyssna av och ännu längre tid att skriva ut, och den 

resulterar dessutom i en stor mängd material. För det andra så vill en del informanter helt 

enkelt inte bli inspelade, och inspelningen kan också hämma informanterna i deras svar. Trots 

nackdelarna och tidsåtgången valde vi ändå att spela in intervjuerna för att säkerställa att få så 

mycket användbart material som möjligt, särskilt med tanke på antalet informanter. Fem 

informanter är tillräckligt för att inte innebära en oöverstiglig mängd material att analysera. 
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3.3 Etiska överväganden 

När vi genomfört våra intervjuer har vi tagit hänsyn till följande etiska principer (Bryman, 

2002): 

Informationskravet. Med det menas att informanterna ska vara medvetna om studiens syfte 

och genomförande och att deras deltagande är frivilligt och när som helst kan avbrytas. Vi 

valde att informera lärarna redan vid den första kontakten om studiens syfte och 

genomförande. 

Samtyckeskravet innebär att informanterna haft möjlighet att välja om de vill delta i studien 

eller ej, och ingen har lurats till deltagande. Ingen av informanterna har heller varit 

minderårig, så inga målsmän har behövt tillfrågas. 

Konfidentialitetskravet. Detta innebär att informanternas personuppgifter och identitet skall 

skyddas. Vi har valt att kodifiera informanternas namn så att vi har Lärare A, B, C, D och E. 

Beteckningarna har ingen koppling till deras arbetsplats eller riktiga namn. 

Nyttjandekravet. Med det menas att materialet som samlats in till studien endast används för 

forskningsändamålet. 

3.4 Analys och tolkning 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att redan transkriberingen av en inspelad intervju är en 

tolkande process och inledningen till analysen. Den första abstraktionen från det personliga 

mötet sker vid inspelningen, och den andra abstraktionen sker sedan när man omvandlar ljud 

till text. En utskrift kan därför inte sägas vara en exakt representation eftersom talspråket och 

skriftspråket skiljer sig åt i för stor grad enligt Kvale och Brinkmann. De föreslår också att 

man etablerar en standard för utskriften om man är flera som skriver ut för att hanteringen av 

småord, upprepningar, pauser och skratt ska bli lika genom alla utskrifter (Kvale och 

Brinkmann, 2009). Vi valde att dela upp transkriberingen mellan oss, men utgick från några 

gemensamma hållpunkter. Uttalanden ska skrivas i sin helhet, med småord och halva 

meningar och pauser. Tankepauser har betecknats med tre punkter och om inspelningen varit 

omöjlig att tolka har hakparenteser använts. Hakparenteser har även använts om något 

ovidkommande diskuterats eller något stört intervjun så att visst material är oanvändbart.  

När intervjuerna var färdigutskrivna använde vi oss av en egen variant av kodning. Kodning 

innebär, enligt Kvale och Brinkmann (2009), att man knyter ett eller flera nyckelord till en 

mening eller ett textsegment. Även Bryman (2002) nämner kodning som ett moment i 

analysmetoden grounded theory. I Brymans version utgår kodningen inte från några fasta 

ramar utan skall utformas efter materialet. Vi valde att göra på ett annat sätt eftersom vi har 

fyra frågor från vårt syfte som vi vill ha svar på. Varje uttalande från informanterna gavs en 

teckenkombination, och dessa uttalanden sorterades sedan in under de fyra frågorna i syftet. 

Vissa uttalanden är långa och kan täcka flera frågor, varför vi valde att låta uttalandena 

förekomma flera gånger under olika frågor. 

3.5 Presentation av informanterna 

De fyra första informanterna har arbetat som språklärare under hela sin yrkesverksamma tid. 

Lärare A är äldst och har arbetat längst som lärare. Hon är i 50-årsåldern och har arbetat i 30 

år. Yngst är Lärare B som är i 20-30-årsåldern och har arbetat i 5-10 år. Både Lärare C och 

Lärare D är i 30-årsåldern och har 10 års yrkeserfarenhet. Lärare E däremot har först arbetat 

som matematik- och fransklärare innan hon vidareutbildade sig till engelsk- och svensklärare. 

Hon är i 40-årsåldern och har arbetat som lärare i totalt 10-15 år och som språklärare i 5-10 

år. 
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4 Bakgrund 
I bakgrunden kommer vi att presentera tidigare forskning och fokusera på tre områden. Det 

första är språkinlärning och måls betydelse och det andra området behandlar skönlitteratur i 

skolans värld. Skönlitteratur ingår som en del i engelskundervisningen, vilken har till sitt syfte 

att utbilda eleverna i engelska. Därför är det relevant att behandla teorier om språkinlärning 

och hur skönlitteraturen kan användas inom skolan. Det tredje och sista avsnittet behandlar 

läroplans- och kursmål och relaterar till tolkningen och den problematik som kan finnas runt 

de mål som är satta att styra skolan. 

4.1 Språkinlärning 

Enligt Lev Vygotskijs teori (i Forssell, 2005) blir människor delaktiga i varandras perspektiv 

genom språket. Det är även genom språket som de sociokulturella erfarenheterna förmedlas. 

Språket är, enligt Vygotskij, speciellt eftersom det inte bara fungerar som ett redskap för 

kommunikation mellan människor utan även inom människor och på så sätt är språket 

kopplingen mellan individen och samhället. Även Roger Säljö (2000) diskuterar språket och 

språkinlärningen som något mer än en ren färdighet att behärska: ”Att lära sig läsa och skriva 

är ett avgörande steg i en människas liv” (187). Med språket får barnet en större möjlighet att 

vara en del av samhället och det finns många delar av samhället som bara är tillgängliga för 

de som behärskar skriftspråket, enligt Säljö. Att läsa och skriva ska heller inte ses som 

färdigheter som man någonsin kan behärska till fullo, utan det är färdigheter som ständigt 

utvecklas i och med nya kunskaper och nya möten. Språket utvecklas inom oss och mellan 

oss, och språket verkar som en ”medierande resurs inom ramen för vilken människor 

utvecklas intellektuellt, socialt, personligt, professionellt och till och med emotionellt” (187). 

Språket är viktigt eftersom det är det vi kommunicerar med och kommer i kontakt med 

varenda dag. Således är språket en viktig del av vår utveckling. 

Vygotskij (i Forssell, 2005) menar att en elev endast kan ta till sig kunskap om både han/hon 

och kunskapen befinner sig på samma nivå. Om det skulle vara så att barnet befinner sig på en 

annan nivå än kunskapsnivån så är det inte möjligt för barnet att ta till sig denna kunskap 

eftersom han/hon inte är moget för det. Enligt Vygotskij (i Forssell, 2005) är läraren ansvarig 

för att hjälpa eleven att se en koppling mellan det han/hon har lärt sig och elevens egen 

erfarenhet. I sin bok Tänkande och Språk beskriver Vygotskij (1999) hur tänkandet och 

språket genomgår både kvantitativa och kvalitativa förändringar under utvecklingsprocessen. 

Med andra ord är språket en föränderlig faktor och inte en stabil. I sina undersökningar har 

han kommit fram till att barn lär sig använda grammatiska strukturer och former innan de lär 

sig att använda de logiska strukturer och operationer som motsvarar de grammatiska. Han 

anser även att  

det är allmänt känt att kontakten mellan barnet och den värld av vuxna som 
omger det upprättas utomordentligt tidigt. Barnet växer från allra första 

början upp i den talande omgivningens atmosfär och börjar själv tillägna sig 
den språkliga mekanismen redan under sitt andra levnadsår. (174) 

Det är tydligt att språket är något som introduceras mycket tidigt i ett barns liv, och därmed 

blir intimt sammankopplat med tankeverksamhet och erfarenheter. Barn kommer i kontakt 

med språket genom vuxna och det är genom den vuxna världen som barn börjar ta till sig den 

språkliga mekanismen. 

I kursplanerna för den svenska gymnasieskolan finns det givna kursmål som eleverna ska ha 

uppnått i och med kursens slut. Vygotskij (1999) hävdar att för att få en målinriktad handling 

så krävs det givetvis att man har ett mål, men detta garanterar inte att en målinriktad 

verksamhet verkligen uppstår: 
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Såväl barn som vuxna bär med sig erfarenheter av möten med uppgifter som 
förblev olösta, som var olösbara på den givna utvecklingsnivån eller blev 
dåligt lösta, och av ouppnådda eller ouppnåeliga mål som uppstod utan att 
deras uppdykande emellertid kunde garantera en framgångsrik lösning. (176) 

Vygotskij anser att barnet måste befinna sig på samma nivå som uppgiften i sig för att kunna 

klara av den. Med andra ord måste man vara medveten om var eleven befinner sig inom 

kunskapsnivån för att kunna göra en uppgift som eleven ska kunna få ut något av och för att 

han/hon ska klara av de givna målen i kursen. Målen måste också anpassas för att eleven skall 

känna att uppgiften är meningsfull, och för att eleven inte ska bära med sig negativa 

erfarenheter. Man måste förklara för individen vilka metoder som ska användas och vilka 

speciella medel som behövs för att arbetet ska kunna utföras. Fortsättningsvis hänvisar 

Vygotskij till en undersökning gjord av Achs och Rimats, där det har visats att  

ett begrepp inte kan uppstå och utformas förrän det har uppkommit ett 
bestämt behov av det, förrän det har blivit nödvändigt. Och detta sker endast 
i processen av en förnuftsmässig och målinriktad verksamhet, som är 
inriktad på att uppnå ett bestämt mål eller att lösa en bestämd uppgift. (178)  

Undersökningen visar hur viktigt det är med tydliga mål som elever känner att de kan nå och 

arbeta mot och också hur viktigt det är att verksamheten är anpassad efter målen. Om 

verksamheten inte är tydligt kopplad till målen uppstår inte behovet av de modeller och de 

kunskaper som man försöker förmedla, och de får en än mer abstrakt karaktär. 

Skriftspråket är, enligt Säljö (2000), en viktig faktor i vår samhällsutveckling. Den har 

lösgjort kommunikativa budskap från talets begränsning till här och nu och kan budskapet 

röra sig över både tid och rum:  

En läsare kan ta del av beskrivningar och berättelser från andra tider och från 
andra delar av världen. Man kan läsa om exotiska platser och länder och ta 
intryck av andra sedvänjor och sätt att organisera samhället. På så sätt vidgas 
de egna perspektiven dramatiskt. Individen (och kollektivet) blir helt enkelt 
delaktig i en större och mer varierad värld, får en mer omfattande 
intellektuell input och mer stoff till reflektion och utveckling. (188) 

Det blir här tydligt hur viktig skriftspråket är för vår utveckling, och i förlängningen hur 

viktig den är för skolan och utbildningen. Förmågan att läsa och skriva är en av de viktigaste 

färdigheterna som eleverna upplever att de tillägnar sig i skolan.  

4.2 Litteraturläsning i skolan 

Rigmor Lindö (2005) diskuterar frågan om varför det är så viktigt att läsa skönlitteratur i 

skolan. Hon nämner två aspekter, identitetsskapande och språkutveckling. Den senare är mer 

uppenbar. Skönlitterära texter finns i oändliga varianter och varje författare har sitt speciella 

språk. Genom texterna får eleverna möta många olika uttryckssätt och nyanser och de får 

därmed chans att bredda sitt eget språk. Skönlitteratur kan också hjälpa barn och unga i deras 

identitetsskapande: ”Människan lär känna sig själv och sin omvärld via sina språkliga 

uttrycksmöjligheter” (26). Skönlitterära texter gestaltar sociala modeller och vardagliga 

problem och situationer. De hjälper oss att verbalisera dessa, och ger oss också en inblick i 

andra människors livssituationer. På så sätt är litteraturen ett stöd i elevernas 

identitetsskapande.  

Det är inte bara identitetsskapande som litteraturläsningen kan vara ett stöd för, utan 

litteraturläsningen kan även ha andra betydelser för elevers utveckling. Efter en intervjustudie 
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har Bengt Brodow och Kristina Rininsland (2005) kommit fram till att litteraturläsningens 

betydelse för elevernas utveckling kan formuleras i följande fem punkter: tankeutveckling, 

kunskapsutveckling, känsloutveckling, social utveckling och färdighetsutveckling. Med 

tankeutveckling menas att läsaren tränas i att exempelvis upptäcka orsakssamband och tolka 

olika personers attityder eller reaktioner. Kunskapsutveckling åsyftar att läsaren får stifta 

bekantskap med olika livsmiljöer och samhällsförhållanden i nutid och dåtid och hur dessa 

händelser har format människor. Läsaren kommer även i kontakt med människor av olika 

kön, ålder, etnicitet och samhällsförhållanden och får även uppleva känslor hos dessa 

personer, vilket faller in på känsloutvecklingspunkten. Som läsare vill man dela med sig av 

det man läst med andra vilket går in på punkten social utveckling. Som exempel ges att ett 

flertal elever har läst samma bok och sedan får sitta och samtala tillsammans och träna på att 

lyssna på varandra. Den sista punkten, färdighetsutveckling, innebär att skönlitteratur 

behandlar många fält av mänsklig erfarenhet och borde därför, enligt Brodow och Rininsland, 

kvalificera sig bättre än facklitteratur för att ge en allsidig läsförmåga. 

Litteraturens demokratiska potential är också ett viktigt argument för att använda litteratur i 

skolan. Genom litteraturen får eleverna tillgång till många olika synsätt och perspektiv, och 

får en grund på vilken de kan bygga sina egna. Säljö (2000) ger exempel på detta genom de 

förtryckande strukturer som funnits där man försökt undanhålla information och hävda en 

enskild sanning, i till exempel diktaturer. Försöken att förbjuda texter har varit fruktlösa 

eftersom ett förbud bara har gjort texten mer intressant. Genom texter har människan kunnat 

bilda sig en egen uppfattning som eventuellt går emot den uppfattning som dominerar eller 

understöds av makten i samhället, och samhället kan förändras underifrån. Eleverna går 

igenom samma process och som lärare har vi en uppgift att stödja eleverna i deras utveckling 

till demokratiska medborgare. 

Ett annat mål med litteraturläsning i skolan är att utveckla elevernas läslust och deras 

förståelse av olika texter. Lindö (2005) fastställer att: ”Lusten att läsa liksom lusten att leka 

måste komma inifrån och kan aldrig påtvingas” (31). Det är därför lärarens uppgift att sträva 

efter att utmana och väcka läslusten. Med läslusten kan sedan förståelse för allt mer komplexa 

texter utvecklas, och en god läsförståelse är en viktig faktor i att kunna sätta sig in i och förstå 

andra människors livssituation. Det, å sin sida, är en av grundbultarna i ett demokratiskt 

tänkande, som är ett av de stora övergripande målen i den svenska skolan (Lindö, 2005). 

Historiskt har litteraturen haft många olika syften inom undervisningen. Gunilla Molloy 

(2002) diskuterar exempel från svenskundervisningen och även från engelskundervisningen i 

Storbritannien, där lärarnas uppfattning om litteraturens och skönlitteraturens syfte överförs 

till eleverna mer eller mindre direkt. Skönlitteratur som disciplin har varierat från att endast 

vara lästräning till träning i logik och retorik och fram till dagens mer uttalade mål om 

läsglädje och personlig utveckling, vilket givetvis påverkar elevernas uppfattning av litteratur. 

Att läsa innebär inte att rent tekniskt bara läsa en rad med ord, utan läsningen inkluderar även 

ett stort mått av tolkning. I ett samtal har båda parter chans att ställa frågor, förtydliga och 

anpassa sig till varandra, men en text är låst på ett helt annat sätt. Säljö (2000) skriver: 

En skriven text är […] i stor utsträckning utlämnad till sin läsare och dennes 
tolkningar. Kommunikationen är enkelriktad och avsändaren är inte 
närvarande […] och detta är en mycket viktig aspekt som gör läsning till en 
mer abstrakt verksamhet än tal. (191) 

Detta gör litteraturläsningen i skolan än viktigare. Vårt samhälle bygger på bruket av text och 

skriven kommunikation och förmågan att tolka texter är inte något som kommer naturligt. Vi 
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har skapat modeller och praktiker för olika texter och budskap och dessa lärs först och främst 

ut i skolan och annan formell utbildning (Säljö, 2000). Genom att läsa litteratur i skolan får 

eleverna tillgång till och övning i många olika sorters texter samt guidning i hur sådana texter 

ska tolkas och användas. Säljö hävdar att  

Texter förutsätter […] ett annat slags medvetenhet om tolkning och hur 
tolkning ska gå till. Man kommer från språkliga utsagor till budskap på ett 
delvis annat sätt [än vid talad kommunikation]. Vi måste lära oss att ta 

mening ur texter med utgångspunkt i en förståelse av vad den som har skrivit 
kan ha menat. (193) 

Att tolka en text är således inte så enkelt, utan beror oerhört mycket på situation och kontext 

och det är där skolan och litteraturundervisningen kommer in. 

En annan fråga som det finns många olika åsikter kring är huruvida man ska använda ny 

skönlitteratur i klassrummet eller bara använda klassikerna. Lärare har olika synpunkter på 

valet av skönlitteratur och användandet av klassikerna. I sin bok Att arbeta med skönlitteratur 

i skolan – teori och praktik (2005) har Brodow och Rininsland intervjuat 26 lärare om 

litteraturläsning i skolan. En av de intervjuade lärarna, Claes, anser att det ”inte alltid är så 

givande att läsa nyutkommen litteratur utan [han] tar ofta fram gamla klassiker” (44). En 

annan lärare, Gun, anser tvärtemot Claes att det innebär både nöje och kompetensutveckling 

att få tillgång till nyutkommen litteratur. Författarna skriver att ”en stor del av arbetstiden går 

åt till att läsa in sig på sådan litteratur som kan vara användbar i klasser där de flesta elever 

ännu inte är mogna för att ta itu med den mer kvalificerade vuxenlitteraturen” (47). Att känna 

till vilka böcker som intresserar eleverna är viktigt eftersom man genom att vara välorienterad 

kan leda eleverna vidare inom litteraturläsningen och förbereda så många som möjligt av 

eleverna för mer kvalificerad litteratur.  

Att det finns olika åsikter om vad som är bra litteratur är inte förvånande. Molloy (2002) 

diskuterar å sin sida uppdelningen mellan ”hög” och ”låg” litteratur, eller vad som är ”god” 

litteratur. Skolan bidrar i högsta grad till att lära eleverna vad som anses vara god litteratur, 

och därmed skulle man kunna säga att det är skolan som skapar denna uppdelning om 

litteratur. Men, uppdelningen är högst arbiträr och baserar sig på värdeargument. Som Molloy 

också säger så är värdeargument inte något statiskt utan något som ändras med tid och kultur, 

varför det kan ifrågasättas vad uppdelningen har för följder och syfte. Kanske är det så att vi 

lägger värderingar i litteraturen som i vissa fall kan skrämma bort elever som inte anser att de 

uppfyller kraven eller förväntningarna som är förknippade med, till exempel, klassikerna. 

Molloy diskuterar även klassikernas ”egenvärde”, hur det också är ett värde skapat av oss 

även om de anses ha ett värde i sig själva. Frågan är hur detta kan påverka eleverna och deras 

lust och vilja att läsa.  

Det kan vara problematiskt att matcha läsarens och textens repertoar, något som Lindö (2005) 

diskuterar. Med repertoar menas läsarens erfarenheter, kultur och kunskap och textens eller 

författarens historiska, sociala, kulturella och litterära kontext. Om texten, till exempel, 

inkluderar någon historisk eller social kontext som läsaren inte kan relatera till egna 

erfarenheter eller kunskaper, får han/hon det svårare att tränga in i texten och förstå den. 

Lindö tar upp högläsning och textsamtal som metoder för att komma förbi det här hindret och 

utöka en svag läsares repertoar, men även bild och ljud, så som musik och film, bör kunna 

inkluderas som metoder. 

Att elever väljer olika böcker att läsa är vanligt speciellt om man ska arbeta med något tema 

och detta bidrar till att lärare måste uppdatera sig om litteratur som kan tänkas användas inom 
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undervisningen. Ett flertal lärare i Brodows och Rininlands (2005) undersökning sa att de 

ägnade sommarledigheten åt att läsa in sig på litteratur som kunde tänkas användas. 

Individualiseringen av undervisningen, hänsynstagandet till den enskilde elevens 

förutsättningar och livsmål har lett till en ökad arbetsbörda för lärarna. Författarna skriver att 

de tror att det är viktigt att ”varje lärare har bestämmanderätt över huvudparten av de resurser 

som ställs till förfogande för fortbildning” (52). För att kunna hjälpa elever att hitta rätt texter 

vid individuell läsning krävs en beläsenhet som lärare kanske inte har uppnått förrän efter 

flera år i yrket. Anledningen till att en lärare väljer viss litteratur kan vara att han/hon känner 

sig tvingad att använda litteraturen som finns i skolan eller att han/hon bara anser att viss 

litteratur är nödvändig att läsa. Klassiska texter kan vara mer svårlästa än modern litteratur 

och en av anledningarna till svårigheterna hos klassikerna är språket de är skrivna på, vilket 

kan vara svårt för eleverna att ta till sig. 

Genom att läsa tar vi till oss språket vilket är något som författaren Aidan Chambers (1987) 

tycker är viktigast med just litteraturen. Han anser att litteratur bör finnas tillgänglig för 

eleverna, eftersom de endast kommer att kunna utnyttja litteraturen om de föds in i en miljö 

där den är tillgänglig. I kontrast anser pedagogen John Dewey (1998) att man inte ska 

introducera barn för litteratur förrän de kan knyta den till sitt sociala liv. Han påstår att 

litteraturen är en återspegling och en tolkning av sociala erfarenheter och därmed bör den 

följa efter och inte föregå sådana erfarenheter. Dewey menar att man endast kan lära sig från 

andra människors erfarenhet genom litteratur när det har samband med ens egen erfarenhet. 

Louise M. Rosenblatt (2002) anser tvärtemot Dewey att skolan bör göra eleven beredd på 

problem som kan uppstå och som är omöjliga att förutse. Hon hävdar fortsättningsvis att man 

förstärker elevers etiska attityder genom litteraturundervisning, eftersom det är omöjligt att 

arbeta med ett litterärt verk utan att ställas inför etiska problem.  

Inom litteraturundervisningen ska läraren vara som en ledare med mer erfarenhet åt eleverna 

kring just litteratur, enligt Chambers (1987). Brodow och Rininsland (2005) kom i sin 

undersökning fram till något som kan kopplas till Chambers uttalande. De anser att om elever 

ska läsa texter som anses vara svårare än vad de är vana vid att läsa och tolka, så måste 

läraren förklara varför den texten är viktig och varför den har något att säga till eleverna. 

Liknande det som Molloy (2003) anser om att det inte finns något litteraturval som är fri från 

värderingar. Hon menar att det alltid finns en orsak till varför läraren väljer en viss sorts bok 

åt eleverna. Det är viktigt att känna sina elevers läsförmåga så att man som lärare kan välja ut 

eller hjälpa eleverna att välja en roman som är på en behaglig språknivå för eleven, med andra 

ord inte för svår och inte för lätt (Brodow & Rininsland, 2005). Dewey antyder likartat att 

man måste iaktta barn för att se vad de är redo för att arbeta med. Molloy menar att när 

lärarna väljer litteratur måste de fundera kring de didaktiska grundfrågorna: vad (innehållet), 

hur (förmedlingen) samt varför (motivet). Genom att koppla skönlitteraturen till läroplaner 

och kursplaner så kan läraren, enligt Molloy, förklara för elev och förälder varför eleverna ska 

läsa den valda boken. 

Tonåringar har sin egen sorts litteratur inom vilket lärarna kanske inte är medvetna om vad 

som finns. Detta kan resultera i att lärarna blir fördomsfulla gentemot tonårslitteratur. 

Chambers (1987)  menar att istället för att läraren säger åt tonåringarna vad de ska läsa så bör 

läraren låta dem välja själva och det i sig kommer bidra till att eleverna senare söker upp de 

litterära verk som lärarna strävar efter. Enligt Chambers är det vissa lärare som uppmuntrar 

elever att läsa på fritiden, dock är det oftast endast i skolan som en del barn har tid att läsa. 

Molloy (2003) tar också upp att en av hennes intervjuade lärare hade föreslagit för sina elever 

att de kunde läsa den skönlitterära boken hemma och istället diskutera boken under 
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lektionstiden. En annan lärare ansåg dock att eleverna skulle läsa boken på lektionstid 

eftersom det inte var säkert att de läste boken hemma. 

4.3 Om läroplans- och kursplansmålen 

Brodow och Rininsland (2005) visar på att läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) 

byggde på flera organisatoriska förändringar när den trädde i kraft 1994. En av de viktigaste 

förändringarna var att riksdagen bara fastställde slutmålen för undervisningen i termer av 

vilka kunskaper och färdigheter som eleverna skulle ha uppnått vid avslutningen av respektive 

kurs. De didaktiska metoderna och vilket undervisningsmaterial som skulle användas var 

däremot upp till närmaste ansvariga instanser, såsom skolor och lärargrupper, att själva 

bestämma. Brodow och Rininsland ställer sig frågande till de öppna formuleringarna i 

kursmålen eftersom dessa kan leda till tolkningssvårigheter. Även Molloy (2002) kritiserar de 

öppna formuleringarna och menar att användandet av ord som ”värderingar” och ”kulturarv” i 

läroplanernas och kursplanernas skrivningar inte anger vems kulturarv eller vems värderingar 

det är som ska framföras och belysas.  

Några av de lärare som Brodow och Rininsland (2005) intervjuat delar ut kursmålen och 

betygskriterierna till sina elever. De påpekade samtidigt att det krävdes en noggrann 

genomgång av målen för att göra dem begripliga för eleverna. En lärare ansåg även att det var 

viktigt att eleverna fick göra sina röster hörda när det kom till planeringen av vissa moment. 

Enligt författarna skapar det en känsla av delaktighet hos eleverna om de får vara med och 

formulera sina egna mål. Kursmål och betygskriterier kan vara svårtolkade även för lärare. De 

behöver träffas i grupper eller ämneslag och samtala kring förändrade styrdokument, anser 

Brodow och Rininsland. De anser också att lärare tillsammans ska försöka komma med 

förslag över hur man ska konkretisera styrdokumenten.  

Molloy (2002) diskuterar även den demokratiska värdegrund som skolan är menad att utbilda 

eleverna i, och hur litteraturen har en plats i detta. Vi kan undervisa eleverna om 

demokratiska värderingar och konflikter mellan dem, men utan ett sammanhang får inte dessa 

kunskaper någon betydelse. Molloy föreslår att skönlitteraturen är lösningen på detta problem, 

genom skönlitteraturen kan eleverna se värderingarna och sina erfarenheter satta i ett 

sammanhang, och på så sätt relatera till dem. Genom skönlitteraturen kan elever också få se 

andras värderingar satta i sammanhang, och det kan öka dennes förmåga att förstå andra och 

deras erfarenheter, vilket är en del i skolans värdegrund. 
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5 Resultat 
Resultatet har vi valt att presentera i tre avsnitt som är uppdelade efter de forskningsfrågor 

som studien utgått ifrån. Informanternas svar som relaterar till forskningsfråga ett och två 

presenteras i respektive avsnitt, men de svar som relaterar till forskningsfråga tre och fyra har 

presenterats tillsammans för att minska upprepning eftersom svaren visade sig vara likartade 

och gå in i varandra. 

5.1 Uppfattning om mål 

Lärare A säger att tanken bakom målen är god, men den är däremot svår att uppfylla. Vissa 

formuleringar i målen, som till exempel ”skönlitteratur är en källa till kunskap, självinsikt och 

glädje” håller hon inte med om.
1
 Skönlitteratur kan ge kunskap, men dagens ungdomar har 

inte samma läsglädje som Lärare A känner att hon har av skönlitteratur. Läsmönstren har 

förändrats. Det är mindre läsning överlag och mer av det som läses är facklitteratur, anser 

Lärare A. Hon exemplifierar med att de som gillar datorspel och datorer till exempel läser 

facklitteratur som hör till den genren och som ofta är på engelska. 

Lärare A anser dock att det för henne är en fördel att målen är ganska vaga och allmänt 

hållna, eftersom det ger frihet. Hon kan då tolka dem och anpassa undervisningen efter 

kunskapsnivån och intresset hos varje elevgrupp. Däremot kan det vålla problem för 

nyutbildade, som inte har samma kunskapsbas och erfarenhet att bygga på. 

Lärare B tycker, precis som Lärare A, att målen är ganska öppna för tolkning och att det kan 

vara bra. De täcker in allt som bör täckas och Lärare B anser inte att något saknas i målen, 

däremot funderar hon över om det är möjligt att hinna med allt som målen inkluderar. Det 

tolkningsutrymme som målen ger är en fördel när man skall anpassa undervisningen efter de 

olika klasser man har, men olika mål är olika konkreta. Lärare B säger:  

Alltså, en del är ju mer konkreta än dom andra. Som det här på B-kursen 
”kunna läsa, sammanfatta och kommentera innehållet” är ju väldigt konkret 
tycker jag. Däremot ”ha grundläggande orientering”, vad är grundläggande 
orientering? Det är inte alls konkret så det finns liksom både och. (Intervju 
Lärare B) 

Lärare B uppskattar tolkningsutrymmet, men samtidigt så väcker sådana mål många frågor, 

som i exemplet med grundläggande orientering. Lärare B anser också att det är positivt att 

målen inte definierar en kanon, några bestämda verk att läsa, utan att undervisningen kan 

anpassas till vad som är aktuellt just nu. 

Även Lärare C anser att målen är vaga, men ändå tillräckliga. Målen tillåter egna tolkningar 

och de anger inte hur man ska jobba, vad man ska göra eller vad man ska läsa, och det tycker 

Lärare C är positivt. Både elevgruppen och ens eget liv påverkar vad som passar att använda i 

varje situation. Som nyutbildad kände Lärare C en viss panik över innehållet, och om målen 

faktiskt uppfylldes, men hon säger att nu känner hon mer och mer att målen blir uppfyllda, 

eftersom de kan nås på så många olika sätt:  

i vissa klasser läser man kanske väldigt mycket ett år och i en annan klass 

läser man lite mindre men man har ändå läst, dom har fått läsa och dom har 
förstått skönlitteraturen och på så sätt har dom förvärvat sig någon...några 
kulturtraditioner. Det kan ju vara väldigt väldigt lite, eller så kan det vara 
väldigt väldigt mycket. Så... så det handlar om en grad.. nån slags grad.. 

                                                   
1 Målet som diskuteras är ett uppnåendemål i Lpf 94 (2006) som lyder: ”Eleven skall kunna söka sig 
till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa till kunskap, självinsikt och glädje .” 
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gradskillnader. I princip kan man känna att jag har faktiskt gjort det här men 
väldigt lite, men vi har gjort det. (Intervju Lärare C) 

Målen ger alltså utrymme för anpassning på ett sätt som Lärare C uppskattar, och det blir 

mindre stress över måluppfyllelsen, men hon anser ändå att de kan ge en viss guidning till 

planeringen av undervisningen. 

Lärare D, å sin sida, ser också fördelar med att målen är öppna och att själv kunna välja vad 

man vill lägga mer tid på. Däremot ser Lärare D att eleverna kan få väldigt olika kunskaper 

beroende på klass och lärare:  

det är ju trevligt [med öppna mål], därför att då kan man spegla sina egna 
intressen, men det är ju också lite farligt i och med att det blir så att eleverna 
upplever att dom får olika sorters… fyllda kappsäckar, om man så säger. 
(Intervju Lärare D) 

Men, Lärare D nämner också att det inte bara är målen som påverkar vad eleverna får för 

undervisning, utan mycket beror också på sådant som till exempel befintliga bestånd med 

litteratur. Avslutningsvis säger Lärare D att det skulle vara välkommet med en viss 

uppstramning i målen, så att litteraturundervisningen garanteras att bli mer likvärdig. 

Precis som de andra så anser Lärare E att målen är allmänt hållna och hon nämner även att det 

finns en tolkningshjälp från Skolverket. Lärare E menar att det är ett tydligt tecken på hur 

vaga målen är. Hon ser det som positivt att hon får möjlighet att planera och forma sina 

lektioner efter eget huvud, men det finns en svårighet i att kunna ge en likvärdig utbildning. 

Hon tar upp exemplet med en elev som byter skola. Eftersom varje lärare är fri att utforma 

kursen efter sitt tycke, så finns det stor risk att eleven får upprepa vissa saker och missar andra 

helt. Lärare E tycker att det kunde regleras hårdare vad som ska ingå, och när, men säger 

också att nationella provet är ett stort stöd. Det är en tidgräns och en tydlig fingervisning om 

vad som bör inkluderas i en kurs, särskilt när det handlar om engelskan. Det nationella provet 

i engelska täcker de fyra färdigheterna väl, utan att tvinga in läraren på ett visst läromedel. 

Det finns också problem med att målen i olika kurser överlappar varandra, säger Lärare E. 

Hon tar upp Engelska B och Svenska B i gymnasiet, där båda kurserna ska innehålla 

litteraturhistoria och att det därför gärna krockar.  

Vidare pratar Lärare E om hur man skulle kunna förbättra målen, och hon säger:  

Ja, alltså jag skulle vilja ha att.. att.. att målen sa mig nånting. Nu är det som 
allting, kunna söka sig till saklitteratur. Jaha, vad, vilken, hur, i vilken mån, 
till vilken grad liksom.. Och så.. och så.. och det här, en källa till kunskap 
självinsikt och glädje, jamen, ok jag hoppas också att dom ska tycka att det 

är kul men… men hur? Alltså, det.. det är ju som rätt mycket floskler, det 
låter.. [...] Det låter som fint men när man börjar titta så är det ju jättevagt. 
(Intervju Lärare E) 

Målen säger egentligen ingenting utan innehåller istället mycket floskler, och det finns väldigt 

lite guidning om hur man skall gå tillväga. Lärare E säger att hon hellre använder de fyra 

färdigheterna i engelskan (tala, läsa, skriva och lyssna) för det är tydligare för både lärare, 

elever och föräldrar. 

5.1.1 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis så säger alla de intervjuade lärarna att målen är vaga och öppna, och alla 

tycker det kan vara positivt i någon mån. Det ger frihet att anpassa undervisningen efter en 
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själv och efter eleverna. De flesta säger också att målen är tillräckliga och täcker in allt som 

bör täckas, men både Lärare B och E uttrycker tvekan över om man hinner med allt och vad 

som faktiskt ska ingå. Lärare D och E efterlyser båda en uppstramning och en större tydlighet, 

eftersom vagheten gör att likvärdigheten står på spel. När man kan anpassa så mycket efter sig 

själv och situationen är det svårt att garantera att alla elever får en likvärdig utbildning. Lärare 

A och C nämner också att målen fungerar bra för erfarna lärare, men som nyutbildad kan man 

känna en viss panik, det är svårt att veta om man faktiskt uppfyllt målen eller inte. Lärare C 

säger dock att hon blivit mer och mer säker desto längre hon har jobbat. 

5.2 Konkretisering av mål 

Lärare A säger att hon brukar använda kursplanen när hon visar den för eleverna i början av 

en kurs för att de ska veta vad som gäller. Tillsammans med betygskriterierna visar hon 

kursplanen på en overhead för klassen. Därefter har hon en genomgång av varje mål 

tillsammans med eleverna och ger exempel på vad man kan göra och vad vissa punkter 

betyder. Konkretisering med andra lärare sker då och då och mest när de spontant ger 

varandra idéer om hur man kan arbeta med olika saker. Framför allt kanske det händer på 

ämnesträffarna. Hon använder inte målen på olika sätt beroende på om det är Engelska A eller 

Engelska B. Hon anser att eleverna i Engelska B kan vara mer motiverade att bry sig om 

målen än eleverna i Engelska A. I B-kursen försöker hon att hinna med två böcker medan de i 

A-kursen ska läsa en roman eller en längre novell. 

När Lärare B konkretiserar målen tillsammans med eleverna brukar hon bryta ned dem för att 

göra dem mer förståeliga. Hon anser att det är viktigt att eleverna förstår vad som står i 

kursmålen men att de inte alltid förstår språket som målen är skrivna på. Hon ger exemplet: 

”Just nu i min B-kurs läser de böcker och ska diskutera teman utifrån dem. Då säger jag att 

det är de här målen som gäller och de här betygskriterierna. Eftersom det är de här målen 

alltid men jag menar mera att vi har skrivit om dem” (Intervju Lärare B). 

Målen är inte bara svåra för eleverna utan enligt Lärare B kan de vara ”tjorviga” att förstå sig 

på även för lärarna. På frågan om hon får chansen att konkretisera tillsammans med andra 

lärare, svarar hon: 

Nu har jag haft turen eller oturen att ha hoppat runt på olika program. På 
vissa program har man jobbat väldigt mycket tillsammans medan på andra 

har jag varit helt ensam. Men sen ska jag väl säga det att just i engelskan har 
jag väl inte jobbat så mycket… Vi har ämneslag, men vi har så mycket annat 
att ordna kring så de här två timmarna i månaden räcker inte till att jobba 
med målen. (Intervju Lärare B) 

Som kan tydas i svaret ovan, menar Lärare B att ämneslagstimmarna inte räcker till för 

konkretisera tillsammans med andra lärare. Hon tycker att vissa program är mer öppna för att 

samarbeta medan andra inte är det. Hon tror att om hon fick diskutera mer med andra lärare 

skulle det bli lite enklare och att det skulle bli mer ”likvärdig bedömning”. Förut satt alla 

språklärare tillsammans och Lärare B berättar att ”även om man kanske inte alltid jobbade 

tillsammans och sa nu har vi tid avsatt här för att jobba med målen så var det ändå 

kontinuerligt att man jobbade med det eftersom man satt med varann” (Intervju Lärare B). 

Hon påpekar att ”det är jätteviktigt att man som lärare hela tiden får inspiration av andra. Är 

man ensam så blir det svårt… det blir svårt att uppdatera sig hela tiden” (Intervju Lärare B). 

Lärare B ser alltså att man som lärare hade större chans till att arbeta med målen när 

arbetsrummen var organiserade efter ämnen snarare än program, som de är nu på hennes 

arbetsplats. Det var också lättare att få nya idéer och hjälpa varandra att utvecklas. 
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Lärare C säger att hon tittar mer och mer på betygskriterierna och målen. Hon säger att hon 

brukar försöka göra betygskriterier till större uppgifter och då brukar hon använda de som står 

i kursplanen som mall. Hon använder även målen för nationella proven som mall och hon tror 

att det ”strävar till någon sorts lik… likbedömning, att man bedömer likadant om man gör på 

det sättet” (Intervju Lärare C). Hon tycker att målen är ett bra stöd i planeringen av 

undervisningen på grund av att de är väldigt breda och ”man kan få in väldigt mycket i det” 

(Intervju Lärare C). I början av en kurs brukar Lärare C titta på alla mål som finns för kursen 

tillsammans med eleverna. Hon säger att hon har märkt att man går igenom målen mer med 

eleverna nu än vad man gjorde när hon började arbeta som lärare. Det tycker hon är bra 

eftersom det är viktigt att eleverna vet vad de ska göra. Hon försöker planera tillsammans med 

eleverna och hon säger att i vissa kurser och i vissa klasser så går det bra medan i andra så går 

det inte alls. Lärare C brukar låta eleverna sitta i grupp eller var och en för sig under 

planeringen och sedan får de skriva ned vad de skulle vilja göra som är kopplat till målen. 

Efter det samlar hon in det de skrivit och försöker sammanställa dem genom att sortera in det 

under begreppen tala, läsa, lyssna och skriva. Hon visar sedan sammanställningen för klassen 

tillsammans med en terminsplanering över alla lektionstillfällen och sedan planerar de 

tillsammans utifrån det. Lärare C tycker att det här är roligare och att det är svårare att sitta 

och göra egna planeringar som sedan kanske inte fungerar alls. Ibland brukar Lärare C även 

låta eleverna göra egna betygskriterier och hon säger att på B-kursen så brukar de ha ungefär 

samma kriterier som hon själv skulle ha.   

Lärare C säger att hon använder målen på olika sätt beroende på om det är Engelska A eller 

Engelska B eftersom eleverna i Engelska B känner henne och hon känner dem och de vet vad 

hon förväntar sig av dem. I A-kursen försöker hon planera likadant som i Engelska B men 

inte på samma nivå. A-kursen läses ofta i ettan och då ”handlar [det] liksom om en lära-

känna-period och man försöker treva sig fram och hur funkar klassen och så vidare så att det 

blir inte något sånt där jättestort planeringsarbete i ettan” (Intervju Lärare C). Lärare C brukar 

göra en utvärdering vid jul i ettan där hon tillsammans med eleverna går igenom målen och 

sätter in det de har gjort under terminen under de olika målen. Om det är något mål de inte har 

arbetat med så planerar de in det till våren. 

Att konkretisera med andra lärare händer alltför sällan, tycker Lärare C och hon tror att det 

delvis beror på hur de sitter. I hennes programlag är de tre språklärare och alla sitter inte i 

samma rum. Hon säger: ”Vi sitter inte ens nära varann, så det är inte det där vardagliga pratet 

kring engelskan utan det är ett vardagligt prat kring programmet och eleverna, men inte kring 

ämnena som jag har, det saknar jag” (Intervju Lärare C). Lärare C säger att på 

ämneskonferenserna brukar de inte komma så långt och det är svårt att få tid till att 

konkretisera. 

Lärare D framför att det inte finns något som säger hur många skönlitterära böcker man ska 

hinna med utan det beror på klass och på intresse. I början av en kurs brukar Lärare D göra 

undersökningar och se vad eleverna har för förväntningar och hon brukar då skriva upp några 

av målen och fråga hur eleverna tycker att de ska arbeta med att uppnå målen. Beroende på 

vilken klass hon har så försöker hon ”jämka och sammanfoga och se så att det blir bra i 

kursen” (Intervju Lärare D). Lärare D säger att efter att man har arbetat som lärare några år 

så:  

har man ju oftast kommit fram till en lösning, jomen det här är, det här är… 
ett fint… en fin arbetsuppgift som sträcker sig några veckor, och då kan jag 

kolla dom här olika betygsnivåerna och så kan man visa det för eleverna och 
säga, såhär gjorde jag i fjol och så reviderar man för varje gång [---]. 
(Intervju Lärare D) 
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Lärare D säger att hon frågar eleverna vad de tycker om det här och vad de tycker att hon ska 

lägga till eller ta bort. Hon säger att hon tror på att man presenterar ett förslag och förbättrar 

hela tiden än att man frågar ”Hur ska vi göra?” och sedan händer det ingenting. Kanske 

hindras elevernas kreativitet genom att hon ger dem färdiga förslag, tänker Lärare D men hon 

säger att det finns så ont om tid och eleverna är så många att hon måste ”försöka baka ihop 

olika mål, och det vore ju som tokigt att uppfinna hjulet varje gång” (Intervju Lärare D). Hon 

diskuterar även konkretisering utifrån arbetsbörda:  

målet är ju ändå att alla ska fram så mycket som möjligt, och så mycket som, 
och jag brukar säga det också, på ett effektivt sätt som kanske inte är det 
tyngsta sättet, utan man kanske har effektiva sätt där man lyckats bra utan att 
[…] göra lika stor insats. (Intervju Lärare D) 

Hon säger att hon inte låser sig vid något visst sätt att göra saker på utan säger att eleverna får 

komma med förslag. Efter att hon har presenterat en planering så låter hon dem, som tidigare 

nämnts, diskutera tillsammans och sen låter hon dem fundera ett par dagar för att sedan prata 

om planeringen igen. Hon säger att det är en balansgång mellan att vara väl förberedd och att 

överplanera. 

Vid ämneskonferenserna som är var tredje eller varannan vecka säger Lärare D att det finns 

tid att arbeta med målfrågorna. Hon säger att de arbetade intensivt kring målen i augusti och 

var därmed nöjda för resten av året. Hon brukar också maila till andra lärare om hon har gjort 

en uppgift i sin klass som har fungerat riktigt bra. Hon menar att på så sätt kan man förbättra 

sina arbetsuppgifter och utvecklas. I Lärare D:s arbetsrum sitter det fyra engelsklärare och tre 

arbetar på samma program som hon gör vilket är bra. 

Lärare E säger att hon har arbetat med att försöka få in målen till uppgifter som eleverna har 

gjort. I början av varje termin tittar Lärare E på målen tillsammans med eleverna och de går 

sedan igenom dem igen inför nationella proven. När de diskuterar målen i början av terminen 

får eleverna ge förslag på hur det exempelvis ska redovisas. Hon brukar även dela ut målen i 

pappersform till eleverna i början av terminen. Ett år hade Lärare Es arbetslag bestämt att de 

skulle gå igenom mer konkret vad eleverna hade uppnått och vad de hade kvar inom målen 

inför utvecklingssamtalet. Arbetet var svårt och väldigt tidskrävande, och sedan kom eleverna 

och sa att de inte förstod något av utvecklingssamtalet utan ville veta var de låg någonstans på 

betygsskalan. Eleverna vill ha mer konkret feedback, exempelvis ”du är på godkänt”, enligt 

Lärare E.  

Att planera kring målen själva fungerar för en del elever men om man inte förstår målen är 

det svårare. Hon säger ”och då måste man konkretisera dem och då kanske man måste frångå 

dem helt och hållet, utan, ta ner dem på jorden, att, du ska bli bättre på det här och det här” 

(Intervju Lärare E). Hon menar också att eleverna inte förstår att de lär sig grammatik om de 

läser en engelsk bok, så eleverna har svårare att förstå hur man kan arbeta med målen. Det är 

också svårt att få tid till att konkretisera med andra lärare enligt Lärare E, men ibland kan de 

”landa vid en kopp kaffe” (Intervju Lärare E) och få tid att diskutera.  

5.2.1 Sammanfattning 

Alla intervjuade lärare brukar visa målen för eleverna i början av en kurs antingen på 

overhead eller dela ut dem i pappersform. Detta för att eleverna ska veta vad som gäller. 

Samtliga intervjuade lärare planerar tillsammans med eleverna och låter eleverna komma med 

förslag, men därefter arbetar de olika. Några lärare anser att det är viktigt att knyta alla 

uppgifter till målen, medan andra anser att eleverna inte förstår målen och det är mer givande 

att fokusera på kriterier som eleverna spontant förstår. 



17 

 

Konkretisering med andra lärare sker vid olika tillfällen för de intervjuade lärarna. Tre lärare 

tycker ämnesträffarna är ett bra tillfälle för konkretisering med kollegorna, medan de andra 

två inte tycker att det ges tillräckligt med tid till ämnesträffarna för att man ska hinna 

diskutera målfrågor. Istället sker den mesta diskussionen med kollegor spontant över en fika 

eller när man träffas i arbetsrummet. En lärare har tillsammans med sitt arbetslag gjort ett 

större konkretiseringsarbete inför utvecklingssamtalen, men eleverna kände inte att det 

gynnade dem och därför har de gått ifrån detta. 

5.3 Litteraturval, metoder och arbetssätt 

Som exempel på en metod Lärare A använder för att uppnå målen berättar hon om 

konkretiseringen av målet som behandlar litteratur från olika epoker i Engelska B. Lärare A 

brukar gå igenom epokerna tillsammans med eleverna och sedan läsa något av Charles 

Dickens eller Jane Austen. Lärare As mål är att eleverna i Engelska A ska läsa en roman och 

en novell, och i Engelska B läsa två romaner, men hon anpassar det också efter elevernas 

nivå. I vissa svagare grupper fungerar det inte att eleverna ska läsa en hel roman självständigt, 

utan man kanske får ta till en novell istället. När det kommer till litteraturval får eleverna till 

stor del välja själva vad de vill läsa, men Lärare A gör rekommendationer och ibland tar hon 

fram en lista som eleverna får välja ifrån, för att de ska få litteratur på sin egen nivå.  Hon 

säger att det är olika från år till år om eleverna får välja bok själva.  

Lärare A brukar använda sig av texterna i läroböckerna som bygger på skönlitterära verk. Hon 

berättar om en lärobok som hon använde förr som var uppbyggd kring sex olika romaner med 

arbetsmaterial till, och eleverna fick då välja ett par av dessa att arbeta med. Men, eftersom 

litteratur snabbt blir inaktuell och omodern har Lärare A fått skrota den här boken. Den eller 

de läroböcker som används nu innehåller ofta något kapitel om klassiker och klassiska 

författare, som Lärare A gärna använder. De innehåller utdrag ur verk och kort information 

om författaren, och även om inte alla elever uppskattar alla utdrag så är de kapitlen 

användbara. De innehåller ett bra urval, klassikerna är något som består över tid, medan mer 

modern litteratur och populärlitteratur ständigt måste bytas ut för att vara intressant för 

eleverna, anser Lärare A. Hon säger att hon brukar plocka ut litteratur som är populära och ett 

år sa hon att eleverna skulle läsa en eller två av de sex romaner som stod i textboken. I 

textboken Short Cuts finns ett kapitel som heter Classics och behandlar just klassikerna. 

Lärare A säger att de flesta fungerar bra och hon brukar arbeta med det kapitlet. 

Lärare A nämner också Alice’s Adventures in Wonderland som ett exempel på en bok som 

inte varit aktuell på mycket länge, men som fått ett uppsving och kan användas igen nu på 

grund av Disneys nya filmatisering. Sättet att arbeta med böcker har också ändrats på så sätt 

att det är andra uppgifter som lämnas in. Främst på grund av Internet och möjligheten att 

kopiera färdiga uppgifter. Att bara skriva en enkel recension fungerar inte längre då de finns i 

multum att kopiera från nätet, utan Lärare A väljer itället att göra lite mer personliga uppgifter 

som det ska vara svårare att fuska med. 

Förutom böcker använder sig Lärare A även av film och artiklar även om målet inte alltid är 

att arbeta med litteratur på något sätt. Tidningsartiklar hämtar hon från internet. De flesta 

elever upplever film som roligare än en tryckt bok, vilket kan vara en anledning till att 

använda en filmatiserad roman, men Lärare A frågar sig ockå vad man egentligen lär sig av 

en film. Vid frågan om det finns fördelar och nackdelar med att använda annan media än 

trycka böcker svarar Lärare A att ljudböcker är också ett alternativ. Hon tipsar elever som är 

lässvaga att de istället för att läsa en tryckt bok kan lyssna på den:  

Men ibland är ju uppgiften att de faktiskt ska läsa. Så att de ser det skrivna 
ordet. För det är ju en viss träning det också. Man kan ju bli en bättre 
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skribent av att läsa så att säga. Av att lyssna blir man kanske en bättre 
berättare men man kanske inte skriver bättre för det. Så det är ju lite skillnad 
tycker jag. (Intervju Lärare A) 

Så film, ljudböcker och dylikt är bra att använda, men kanske inte alltid kan uppfylla målen 

om skönlitteratur, enligt Lärare A. 

Lärare B arbetar med skönlitteratur från olika engelskspråkiga länder och vill gärna se till att 

belysa ämnen som är aktuella för just det landet. Som exempel nämner hon Sydafrika och 

tycker att ”tar man från Sydafrika så kanske det är viktigt att ta något som kanske berör 

apartheid eftersom det för många kanske är enda gången de kanske når litteratur från 

Sydafrika” (Intervju Lärare B). Att arbeta med klassiker är inte något som Lärare B 

prioriterar, i alla fall inte som en ren läsuppgift utan i så fall att de ingår i temaarbeten eller 

om hon har en klass som tycker om att läsa så tar hon in klassikerna. Läroböckerna innehåller 

ofta bra avsnitt om klassiker, enligt Lärare B, men vissa böcker kallar avsnittet just 

”Classics”, vilket kan avskräcka en hel del elever. Den bok som hon helst använder har 

istället klassikerna invävda i de olika teman som boken belyser, och de tas upp tillsammans 

med mer moderna böcker och filmer. Uppgifterna inkluderar då, till exempel, att göra 

jämförelser och se gemensamma teman och symboler mellan de klassiska och de moderna 

verken. Lärare B säger att de teman som tas upp är allmängiltiga och går att återanvända 

länge, men däremot så blir de böcker och filmer som ska anses moderna snabbt omoderna. 

Som lärare måste man själv hålla sig uppdaterad på den nya litteraturen och göra egna 

uppgifter som bättre passar eleverna. Att ungdomar ser mer filmer nu än vad man gjorde 

tidigare är något som Lärare B också säger. Hon menar att ungdomar idag är mer vana att 

tolka bilder. Som förslag har hon att man skulle kunna läsa boken och se filmen samtidigt och 

sedan jämföra.  

Det finns fördelar både med att låta eleverna själva välja böcker och att alla i klassen läser 

samma bok anser Lärare B, och resultatet blir väldigt olika beroende på hur man arbetar. Om 

alla elever läser samma bok och har samma uppgift blir de mycket mer inställda på vad 

läraren är ute efter, men de kan också diskutera mer med varandra. Om eleverna däremot läser 

olika böcker så analyserar de mer fritt. Fri analys har sina fördelar, men Lärare B ser också 

fördelen i att hon kan leda dem och hjälpa dem tolka, vilket är svårare om alla läser olika 

böcker. Läser alla elever samma bok har hon garanterat också läst den själv. Noveller är 

väldigt bra på så sätt att man hinner gå igenom dem på en lektion. 

Lärare B arbetar ofta kring teman och använder olika material som passar in på det temat. 

Hon tar upp exempel som kärlek eller skräck, där man kanske introducerar ämnet med musik, 

film eller en novell, något mer lättillgängligt, för att fortsätta med tyngre uppgifter, 

skrivuppgifter eller kanske en roman eller liknande. Hon definierar skönlitteratur olika 

beroende på elevernas förutsättningar. Lärare B ser att elever nu är mycket mer vana vid 

bildspråk än vad kanske vi och våra föräldrar är, och de är inte alls lika läsvana. Därför ser 

hon många fördelar med att använda filmer, som konkretisering eller introduktion. Filmer kan 

inte ersätta litteraturen, för eleverna behöver läsa och utvecklas i sitt läsande, men de fungerar 

som en bra breddning och ett komplement. Musik, ljudböcker och konst  är också till hjälp för 

att intressera eleverna och deras tolkande av texter. Som exempel berättar Lärare B att hon 

brukar visa hur Romantiken såg ut i konst, musik och litteratur när hon går igenom epoken 

Romantiken. Lärare B menar att det finns klasser där elever inte har läst en hel bok i hela sitt 

liv, och att då ge dem en hel roman att läsa kan bli för mycket. 

Lärare B anser att för att väcka elevernas läsglädje, då särskilt de som inte är läsvana, måste 

man, åtminstone till en början, anpassa valet av metoder och litteratur till elevernas 
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verklighet. Eleverna måste också lära sig att livet inte alltid anpassar sig efter dem, utan att de 

ibland måste läsa även sådant de inte själva skulle ha valt. Lärare Bs mål är att alla elever ska 

utmana sig själva och läsa något som de inte först skulle ha valt och som de inte är vana vid. 

I arbetet med skönlitteratur låter Lärare C eleverna välja böcker helt fritt och målet är att 

eleverna ska läsa en bok på hösten och en på våren. Hon har provat att välja ut en gemensam 

bok för hela klassen att läsa, men tycker inte det fungerar. Det finns inga böcker som fungerar 

för alla i en hel klass eftersom det är för många olika individer. Lärare C låter eleverna välja 

själva vilken bok de vill läsa ”bara de läser någonting”, men hon vill godkänna deras bokval. 

Lärare C säger dock att hon godkänner nästan allt de väljer och hon ger dem stöd i att välja 

böcker om de vill. Hon bedömer inte nivån på deras bok, vilket hon också betonar för 

eleverna. En svår bok ger inte automatiskt ett MVG, utan målet är att de ska träna. Eleverna 

får sedan läsa på någon lektion då och då, och sedan göra olika arbeten med böckerna. Ibland 

ger Lärare C någon skrivuppgift, ibland är det arbete med ord utifrån boken och så vidare. 

Förutom de två romanerna läser eleverna också en del noveller, dikter och texter ur läroboken. 

Det finns många fördelar med att använda noveller och filmer och dylikt menar Lärare C, men 

det stora problemet är att få tid att hitta dem. Noveller är ovanligare än romaner, så det finns 

mindre färdigt material, och film är svårt då det inte är lagligt att visa vad som helst i skolan. 

Däremot kan användandet av annat material än romaner väcka elevernas läslust på olika sätt. I 

vissa fall kan också högläsning vara ett alternativ eftersom de uppskattar högläsning, enligt 

Lärare C. Fördelarna med att använda noveller är att det kan bli en sådan läsglädje om man 

hittar en novell som verkligen fungerar i klassrummet. Lärare C säger att hon tycker att det 

skulle vara roligt ”om man kunde få fler elever då att uppleva den där läsglädjen, och liksom, 

få en aha-upplevelse att: nämen det är roligt att läsa” (Intervju Lärare C). En nackdel med att 

använda annat material än böcker är, enligt Lärare C, att det kan vara svårt att få tag på. Sedan 

är tidsbristen en annan faktor som gör det svårt eftersom det tar mycket tid att försöka hitta 

bra material man kan använda. Hon säger att det är därför hon låter eleverna välja böckerna 

som de vill läsa eftersom det sparar tid.  

På frågan vad Lärare C tycker ingår i begreppet skönlitteratur tycker hon att film ”är ju ett 

utmärkt sätt att komma i kontakt med litteratur på” (Intervju Lärare C). Hon säger att eleverna 

i Engelska B-kursen ska ha grundläggande orientering om engelskspråkig litteratur från olika 

epoker och att det kan vara svårt för eleverna att ta sig igenom äldre litteratur på engelska och 

då tycker hon att man kan se filmer för att levandegöra litteraturen. Lärare C säger att ”det 

finns ju många sätt att komma i kontakt med litteratur på. Och bara det funkar och är roligt, 

allt kan inte vara roligt jämt, men nog lyfter det ju litegrann om eleverna får känna att det är 

roligt ibland i alla fall” (Intervju Lärare C). Lärare C försöker generellt att variera 

undervisningen eftersom vissa elever är väldigt trygga i läroboken och trivs bra med 

lärobokstexterna, medan andra elever behöver andra sorters utmaningar och autentiska texter.  

I Engelska B ingår ju orientering i skönlitteratur från olika epoker och Lärare C säger att hon, 

tyvärr, använder avsnitten i läroboken rätt mycket trots att hon tycker att de är tråkiga och 

torra. De består av korta utdrag ur klassiska verk och lite information om författaren. Utdrag 

är svårt att jobba med, enligt Lärare C, eftersom eleverna inte kan se sammanhanget och 

varför just det här utdraget är så fint och bra, eller signifikant för hela verket. Utdragen kan ju 

givetvis användas på olika sätt, man kan se gemensamma teman och också närläsa dem och 

studera språket. Lärare C avslutar med att säga att lärarens verklighet är sådan att det inte går 

att göra allt roligt, det finns helt enkelt inte tid. Ibland får man arbeta med de tråkiga avsnitten 

för att eleverna ska kunna nå målen och man själv ändå ska kunna hålla sig flytande. 
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Lärare D arbetar på ett program där de gemensamt har bestämt att alla elever ska läsa två 

böcker per termin, och den ena redovisas muntligt och den andra skriftligt, sen byter de 

ordning till nästa termin. Hon säger att hon numera inte funderar så mycket över 

redovisningssätten av en läst bok längre. Lärare D brukar  ha som regel att en bok per termin 

väljer hon och en bok får eleverna välja fritt. När hon väljer bok kan hon välja samma åt alla 

eller välja ut tre olika som eleverna sedan får välja emellan. I A-kursen blir det lite lättare 

litteratur och mer fokus på samtidslitteratur. Lärare D försöker också i A-kursen att nå en 

geografisk spridning över de olika engelsktalande länderna, medan det i B-kursen är mer 

fokus på tidsepoker eftersom det ingår i målen. Hon föredrar klassuppsättningar med böcker 

så att alla elever läser samma sak. Annars blir det lätt så att eleverna bara delar sin 

läsupplevelse med sin lärare, när de kan få ut så mycket mer om de delar den med sina 

klasskamrater också.  

Lärare D använder gärna dikter, noveller och utdrag, men även film. Film är ett specialfall 

och det kan inte ersätta böcker, men det kan användas för att förtydliga och hjälpa till att 

konkretisera. Lärare D använder sällan hela filmer i litteraturundervisningen, utan bara 

enstaka scener för att illustrera något särskilt. Film har också det problemet att det är svårt att 

hitta film som är laglig att visa. De filmer som finns att få tag på från AVmedia passar inte 

alltid in i undervisningen. Noveller däremot är väldigt tacksamt att använda, då de är korta 

och innehåller få sidospår. Det höjer tempot, något som eleverna uppskattar, anser Lärare D. 

Utdrag och lättlästa versioner av romaner är också något som höjer tempot. Lärare D försöker 

anpassa materialet efter elevernas driv och intresse. Materialet anpassas också efter vilket 

program det är och det finns vissa generella drag man kan arbeta utifrån. Litteraturen för vissa 

program är vald med tanke på just programmet eleven läser. På frågan om vad hon tycker att 

skönlitteratur är anser Lärare D att litteratur är allt som är skrivet och att skönlitteratur handlar 

om ”den här upplevelsen som kan vara i stort sett vadsomhelst, man vill bli rädd, man vill bli 

glad, man vill bli ledsen” (Intervju Lärare D). Litteratur ska väcka känslor hos läsaren och 

som läsare vill man reagera på händelser och svepas med. 

Lärare D har jobbat på många olika program och tar upp exempel på metoder som passar 

olika bra på olika program. Hon säger att hennes metodexempel är grova generaliseringar, 

men ger ändå en allmän bild säger hon. På estetprogrammet har man genast 25 händer upp i 

luften om man föreslår att man ska göra en föreställning som redovisning, medan en klass på 

idrottsprogrammet genast är med på noterna om det ska tävlas. Klasser är olika, men det finns 

generella drag över programmen som man kan utnyttja för att göra undervisningen mer 

lustfylld för eleverna.  

Klassikerna är ett område som behandlas i Engelska B, men Lärare D tycker att lärobokens 

avsnitt är bristfälliga. Även Lärare D arbetar med en bok som är baserad på teman och varje 

tema har en klassiker invävd, och hon använder de böckerna som nämns i avsnittet. Men, hon 

tycker att lärobokens texter blir för platta och Lärare D säger att hon måste utöka med annat 

material för att lärobokens texter ska bli användbara. Vid genomgång av olika epoker inom 

litteratur brukar Lärare D visa filmatisering av vissa klassiker, exempelvis en Shakespeare-

pjäs, för eleverna. 

Ett av Lärare Es mål med att använda skönlitteratur är att eleverna ska få ett mer naturligt 

språk. Språket som är i kursböckerna är ofta tillrättalagt och de glosor som finns är väldigt 

specifikt översatta för just den texten. Med hjälp av skönlitteraturen ser eleverna ett autentiskt 

språk och de ser även att ord kan användas på många olika sätt. Om hon fick välja själv skulle 

Lärare E helt kunna frångå arbetet med kursböcker och bara använda romaner och annat 

material, men en del elever känner sig trygga i arbetet med kursboken, och då har det 
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fortfarande ett syfte. Istället för att ta bort kursboken helt så strävar Lärare E efter variation. 

Hon arbetar växelvis med avsnitt i kursboken och annat material, till exempel romaner eller 

filmer. Film är något Lärare E gärna använder, men hon påpekar också att filmer och böcker 

uppfyller olika mål. Medan en bok främst främjar läsförståelsen så är en film mer fokuserad 

på hörförståelse, men de kan gärna användas tillsammans för att knyta ihop ett tema och 

väcka tankar och reflektioner. Lärare E använder sig även gärna av boksamtal, och föredrar 

att hela klassen läser samma bok eller att det åtminstone är grupper som läser samma. På det 

sättet kan de hjälpa och stötta varandra och ge varandra tips. Hon använder Bonniers böcker 

som har färdiga ordlistor för annars skulle det ta evighet att göra ordlistor till böckerna. Lärare 

E säger fortsättningsvis att det tar mycket tid att läsa in alla böcker men att alla böcker hon 

använt i klasser och grupper har hon själv läst. Hon säger att en fördel med att ha en hel 

roman är att hon kan arbeta under en längre period med den och att eleverna kan sitta och läsa 

på lektionen och sedan diskutera och ge varandra tips. Hon säger: ”om jag får dem att läsa sin 

första roman på engelska och de säger: ’Oj, jag klarade det’ då kan de ju läsa en till” (Intervju 

Lärare E). Att ha läst ut en hel roman på engelska kanske känns som att ha klarat en stor 

utmaning för vissa elever och därmed känner de sig engagerade att fortsätta läsa. 

Noveller och andra kortare texter är bra för att introducera ett ämne och för att eleverna ska 

kunna lära sig hantverket i att arbeta med text, men annars säger Lärare E att romaner är 

bättre då de kräver mer tid. Fortsättningsvis säger hon att om en klass inte är läsvan så ger den 

upp ”istället för att bita ihop och fortsätta läsa” (Intervju Lärare E). En novell är klar på en 

lektion, men en roman kan man arbeta med i några veckor och eleverna kan få chans att läsa 

på lektionen eller arbeta med texten, själva eller i grupper. I Engelska B kan de ibland göra ett 

större arbete runt de olika litterära epokerna. Eftersom kursmålen i svenska B och Engelska B 

överlappar varandra så brukar Lärare E samköra litteraturhistorian i de två kurserna när hon 

har möjlighet. Eleverna får då själva orienteringen om epokerna på svenskan, men läser och 

arbetar med de engelska verken på engelskan. 

5.3.1 Sammanfattning 

De flesta av de intervjuade lärarna har en bestämd uppfattning om hur mycket som ska läsas 

under året i form av skönlitteratur. Lärare A och Lärare C har ett mål på ungefär en bok per 

termin, medan Lärare D har en överenskommelse i programlaget där de siktar på två böcker 

per termin, men alla lärarna anpassar undervisningen efter elevernas läsvana. Olika argument 

tas upp om huruvida eleverna ska få välja böcker själva eller inte, och de intervjuade lärarna 

är inte eniga. Lärare B tycker att båda alternativen har sina fördelar, medan Lärare C säger att 

hon har väldigt svårt att hitta böcker som fungerar för en hel klass. Lärare D och Lärare E tar 

upp fördelen med att eleverna kan diskutera och hjälpas åt sinsemellan om de läser samma 

bok, och de föredrar båda att hela klassen läser samma bok. Flera lärare tar också upp 

problemet med att hålla sig ajour och hitta böcker som intresserar eleverna. Många böcker blir 

snabbt omoderna, så som lärare måste man lägga ner tid på att läsa in sig på ny litteratur. 

Film, noveller och utdrag är populära material att använda, särskilt bland eleverna, men en 

majoritet av de intervjuade lärarna säger att de inte kan ersätta romaner. Film, till exempel, är 

istället ett komplement och en konkretisering av ett visst ämne. Noveller och utdrag är 

lättsammare att arbeta med och kan vara en bra introduktion. Lärare A och Lärare E säger 

också att film och böcker tränar olika saker, vilket är en anledning till att de inte kan ersätta 

varandra. A-kursen och B-kursen tar också upp olika typer av litteratur. I Engelska A 

fokuserar många lärare på att få litteratur från olika geografiska områden, medan det i målen i 

Engelska B ingår en orientering om olika litterära epoker. Film och noveller kan vara 

tacksamma introduktioner till ett sådant lite tyngre ämne, enligt de intervjuade lärarna. Lärare 

A, C och D säger att de i någon mån använder de kapitel som finns i läroboken om 
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klassikerna, men att de i vissa fall är torftiga eller tråkiga. Lärare E brukar integrera Svenska 

B och Engelska B när hon får chansen och arbeta med litteraturhistoria i båda ämnena 

samtidigt. 
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6 Analys och diskussion 
I följande avsnitt kommer metoden att diskuteras utifrån hur den har fungerat och utifrån 

reliabilitet och validitet. Resultatdiskussionen är upplagd på samma sätt som själva resultatet. 

Fråga 1 och 2 står för sig medan fråga 3 och 4 är sammanslagna. I diskussionen kommer det 

att jämföras med källor från bakgrunden och sedan dras slutsatser. 

6.1 Metoddiskussion 

Överlag anser vi att vår metod har fungerat bra och att den hjälpt oss att nå vårt syfte med 

studien. Vårt syfte var att undersöka hur lärare tolkar och hanterar mål, i läroplanen och 

kursplaner, gällande skönlitteratur i sin undervisning i engelska. Vi valde att genomföra 

intervjuer istället för enkäter, främst för att det är lättare att få fram djupare svar och följa upp 

med följdfrågor. En enkät blir mer strikt och formell, och det i sin tur betyder att stor vikt 

läggs vid hur frågorna är formulerade. Vi använde oss, som tidigare nämnts, av en semi-

strukturerad intervjuform med en intervjuguide. Omformuleringar och förtydliganden är då 

möjliga och välkomna, och det är möjligt att ändra ordning på de ämnen som ska behandlas 

om det faller sig mer naturligt i en viss intervju. 

Valet av informanter kan ifrågasättas något då vi endast har intervjuat kvinnor. Vår strävan 

var aldrig att ha ett statistiskt representativt urval eftersom det inte är relevant i en kvalitativ 

studie, men ett varierat urval är fortfarande att föredra. De informanter vi intervjuat har alla 

koppling till den VFU vi genomfört under vår utbildning. Detta kan ha negativa konsekvenser 

eftersom det kan påverka tolkningen av informanternas svar, men det kan också ha den 

positiva effekten att informant och intervjuare känner mer förtroende för varandra och på så 

sätt kan utveckla de svar som ges. Det är också relevant att fråga sig om de lärare som på 

något sätt engagerar sig i lärarutbildningen bildar ett varierat urval. Vår motivering till att 

ändå göra detta urval är att de som engagerar sig i lärarutbildningen också är mer vana att 

reflektera över mål och diskutera metoder och tillvägagångssätt, vilket torde underlätta en 

intervju. 

Att spela in intervjuerna var ett bra val, även om mängden material blev stor. Med tanke på att 

antalet informanter var förhållandevis litet så blev inte materialet ohanterligt, och 

inspelningen gjorde att vi som intervjuare hade större möjlighet att följa upp sidospår och 

anpassa intervjun. Att anteckna kan verka hämmande på både informant och intervjuare. Att 

vara två intervjuare fungerade också bra eftersom vi hade stöd av varandra och kunde hjälpas 

åt med eventuella följdfrågor som kunde tänkas komma upp. En nackdel med att vara två är 

att det för den intervjuade kan kännas som att hon är i underläge men enligt vår bedömning 

var detta inte ett problem under våra intervjuer. 

6.1.1 Reliabilitet och validitet 

Trost (2005) menar att begreppen reliabilitet och validitet inte är tillämpbara på kvalitativ 

forskning eftersom de syftar till att säkerställa mätbara fakta. Istället menar han att begreppet 

trovärdighet är mer relevant. Med trovärdighet menas att tillvägagångssätt och resultat 

redovisas på ett sådant sätt att läsaren själv kan ta ställning till om undersökningen och 

slutsatserna är trovärdiga. Även Patel och Davidson (2003) betonar vikten av att hela 

processen analyseras och inte bara resultaten. De anser också att en noggrann och tydlig 

beskrivning av kontext, metoder och resultat är den viktigaste beståndsdelen i att säkra 

trovärdigheten. Därför har vi valt att göra en mycket noggrann beskrivning av metodval, urval 

och tillvägagångssätt. Därutöver valde vi att presentera resultaten separat från analysen för att 

det ska vara tydligt vilket material det är vi har utgått ifrån och vad vi har som grund inför 

analysen och diskussionen. Dessutom har vi styrkt vår resultatredovisning med citat för att 

läsaren skall kunna se att vi har gjort en trovärdig tolkning av informanternas uttalanden. 



24 

 

Citaten från intervjuerna är inte anpassade till skriftspråk utan utskrivna så nära det som sägs 

som det är möjligt, vilket innebär en del underliga meningsbyggnader och pauser. Att inte 

skriva om citaten är ett aktivt val för att inte vår förförståelse ska färga resultatet. 

6.2 Resultatanalys och diskussion 

6.2.1 Uppfattning om mål 

Den första av forskningsfrågorna handlar om informanternas uppfattningar om målen. Alla 

informanterna diskuterade målens vaghet och öppenhet och vilka olika fördelar och nackdelar 

det kan innebära. De uttryckte alla att de öppna målen innebär både fördelar och nackdelar, 

men de hade lite olika vinklingar. Den äldsta läraren, som också jobbat längst, ser mest 

fördelar med öppna mål, eftersom hon har en stor erfarenhet att falla tillbaka på. Med 

erfarenhet kommer en säkerhet, vilket är helt naturligt. Men, hon säger också att hon kan 

föreställa sig att det vållar svårigheter för nyutbildade när målen är så vaga och då kan man 

fråga sig om målen faktiskt uppfyller sitt syfte. Informanterna bekräftar här det Brodow och 

Rininsland (2005) diskuterar, att de öppna formuleringarna leder till tolkningssvårigheter. De 

erfarna lärarna tenderar, om man ser på svaren från våra informanter, att utforma 

undervisningen efter sina erfarenheter snarare än att följa målen slaviskt. De tycker att målen 

kan vara en fingervisning, men att de är öppna nog för att kunna genomföra undervisningen så 

som de känner är bäst. Som nyutbildad lärare har du generellt ingen erfarenhet att arbeta 

utifrån och målen ger då inte så mycket stöd. En av de yngre lärarna säger också att hon 

kände en viss panik i början av sin karriär, men med erfarenheten så kom säkerheten. Det är 

kanske inte så konstigt att det är vanligt att nyutbildade lärare känner sig stressade, osäkra och 

utbrända när även erfarna lärare säger att målen kan kännas svåra att tolka och därmed 

använda. Vygotskijs teorier om mål och målinriktad verksamhet är tillämpbara även här. Han 

menar att målen, eleven och uppgiften måste befinna sig på samma nivå för att en målinriktad 

och framgångsrik verksamhet skall kunna uppstå (Vygotskij, 1999). I det här fallet är det 

målen och läraren som inte befinner sig på samma nivå, vilket ökar risken att 

undervisningen/aktiviteten inte blir framgångsrik. 

Två av lärarna efterlyser också en uppstramning i målen, på flera olika grunder. Den första 

anledningen är likvärdigheten. Vi ska sträva efter en likvärdig utbildning över hela landet, 

men när det finns så stort tolkningsutrymme ifrågasätter informanterna om det är möjligt att 

kalla det likvärdig utbildning. En lärare kan välja att läsa klassikerna med sina elever och en 

annan lärare kan välja att läsa utdrag och fokusera på generella drag i de litterära epokerna. 

Deras elever har fått olika kunskaper, men de har båda uppfyllt målet att eleverna ska ha 

grundläggande orientering om engelskspråkig litteratur från olika epoker. Är det likvärdig 

utbildning? Om verksamma lärare känner en tveksamhet till att de kan leva upp till 

likvärdighetskravet är det något som behöver arbetas med. Det kan innebära att man istället 

för att lita på sin erfarenhet och egen förmåga tar till en metod eller ett material som ”brukar 

användas”, alltså något man tror många andra använder. Resultatet kan bli att undervisningen 

inte riktigt passar alla elever, eller att eleverna upplever att undervisningen är gammalmodig 

och inte har följt med i utvecklingen. 

Den andra anledningen till uppstramning är att språket i målen är onödigt vagt och fyllt av 

floskler. Formuleringar som ”skönlitteratur skall vara en källa till kunskap, självinsikt och 

glädje” (Lpf 94, 2006) kritiseras av flera lärare. Självklart strävar man efter att eleverna ska 

uppleva en glädje i sitt läsande, men till vilken grad och med vilket syfte. Kanske är det för 

mycket värderingar och mål som är satta att styra undervisningen istället för kunskapsmål? 

Det går inte att betygsätta en elevs läsglädje, eller hennes förmåga att söka sig till 

skönlitteratur som en källa till glädje, utan det blir ett mått för att betygsätta undervisningen, 
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om något. Dessa mål kan helt klart vara nödvändiga och bra, men mål som definierar 

undervisningen blandas gärna med rena kunskapsmål och orsakar förvirring och osäkerhet. 

Det är svårt att tolka målen och hur de är menade att appliceras på undervisningen och det 

faller tillbaka på det i allmänhet luddiga språket som informanterna kritiserar. 

6.2.2 Konkretisering av mål 

Alla lärarna har liknande sätt att konkretisera målen tillsammans med eleverna. De går alla 

igenom målen på något sätt med sina elever vid terminens eller läsårets början. Några 

använder även målen som utgångspunkt när de planerar terminen tillsammans med eleverna, 

men flera lärare menar att många förstaårselever inte riktigt är redo att detaljplanera när de 

precis börjat gymnasiet. Målen är för luddiga och svårtolkade för att eleverna ska kunna förstå 

vad de går ut på utan att man tillsammans bryter ner dem. För att bryta ner och konkretisera 

målen så att eleverna förstår dem kan det ibland krävas att man frångår målen helt. Två lärare 

använder sig av de fyra grundfärdigheterna (tala, skriva, läsa och lyssna) för att göra det 

tydligare för eleverna. I Brodow och Rininslands (2005) undersökning var det flera lärare som 

brukade dela ut mål och betygskriterier i pappersform till sina elever, och det gör även 

informanterna i den här studien. Att bara dela ut dem gör ingen skillnad för elevernas 

medvetenhet, utan målen måste bearbetas och diskuteras. Om eleverna får vara med och 

konkretisera och formulera målen för undervisningen menar Brodow och Rininsland att de 

känner sig mer delaktiga och motiverade. Det är en trolig anledning till att de intervjuade 

lärarna ser till att inkludera sina elever i konkretiserings- och planeringsarbetet. Detta 

förfaringssätt är också relaterat till Vygotskijs teorier (i Forssell, 2005) om hur kunskapen och 

barnet/eleven måste befinna sig på samma nivå för att han/hon ska kunna ta till sig den. 

Genom att eleverna är med och konkretiserar målen så skrivs de om för att passa elevernas 

nivå. När målen är anpassade efter eleverna kan det sedan vara lättare att hitta aktiviteter och 

uppgifter som passar dessa mål, och därför också passar eleverna. 

Lärare C som har jobbat i ungefär tio år säger att hon ser att man arbetar mer med målen 

tillsammans med eleverna nu än när hon började arbeta som lärare. Förr var eleverna inte alls 

lika medvetna men hon upplever att hennes elever blir mer och mer vana att läsa och tolka 

mål. Det skulle kunna vara ett led i övergången från katederundervisning till individanpassad 

undervisning. För att varje elev skall kunna nå målen måste de också vara medvetna om sitt 

eget lärande och sina egna mål, eftersom undervisningen inte längre är strikt lärarcentrerad. 

Genom att läraren inte längre endast förmedlar kunskap, utan kunskapen är något som eleven 

själv skall bygga, så måste eleven också veta vilken kunskap det är som eftersträvas och 

varför. Vygotskij (1999) menar att en målinriktad verksamhet endast kan uppstå om eleven 

finner målet meningsfullt, och konkretiseringen av kursmålen är en del i detta. 

Konkretisering av mål sker också tillsammans med andra lärare, men i begränsad utsträckning 

enligt de lärare vi intervjuat. Oftast sker den spontant vid en fikarast eller att man delar med 

sig av lyckade aktiviteter eller uppgifter till kollegorna. Ämneslagen nämns också av flera 

lärare som en möjlighet att konkretisera mål tillsammans med kollegorna, men här går 

åsikterna isär hur väl det fungerar. En del upplever att det inte finns nog med tid till 

konkretisering eftersom det är så mycket annat som ska behandlas på dessa möten, medan 

andra tycker det fungerar bra. En viss skillnad kan ses mellan de som arbetat längre och de 

som arbetat kortare tid. De lärare som har mer erfarenhet tycker generellt att det ges nog med 

tid för konkretisering på ämneslag och liknande. Den mest erfarna läraren säger det 

uttryckligen, medan en av de mer erfarna snarare betonar att lärarna i hennes ämneslag själva 

har valt att fokusera på konkretisering. De gör dock detta i början på varje läsår och lämnar 

sen resten av läsåret åt de andra frågorna som ska behandlas. De mindre erfarna lärarna 

däremot anser inte att tiden i ämneslagen räcker till. En orsak till den här skillnaden kan vara 
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att som mer erfaren lärare har man hunnit delta i fler olika konstellationer och på fler 

ämneslagsträffar, vilket innebär att man hunnit behandla det mesta som kan diskuteras i 

relation till målen. De mindre erfarna lärarna har ett större behov av sådana här 

konkretiseringsdiskussioner i och med att de inte hunnit ventilera alla frågor än och upplever 

då att de behöver mer tid än de kanske ges. 

Flera lärare nämner också att det gemensamma arbetet med målen har minskat i och med att 

arbetsrummen strukturerats annorlunda. Förut var många arbetsrum organiserade så att man 

satt ämnesvis, men numera är det vanligare att arbetsrummen är uppdelade efter program. När 

språklärarna satt i samma arbetsrum blev det många fler spontana tillfällen till 

måldiskussioner, men nu när de är separerade finns det inte alls samma chans. Det blir mer 

diskussioner kring programmet än kring ämnet i en sådan här sammansättning. Det finns en 

poäng i att samla programmets lärare på ett ställe, särskilt då de alla arbetar med samma 

elever. Det är då lättare att fånga upp elever som har det svårt och också att organisera 

samarbeten över ämnesgränserna. Det finns fördelar med båda uppsättningarna och 

samarbetet inom ämnet har fått stå tillbaka för samarbetet inom programmet. Den minskade 

möjligheten till ämnesdiskussioner har man försökt avhjälpa med ämneslagen, men de lärare 

vi intervjuat menar att de spontana diskussionerna också är viktiga. Det är en avvägning varje 

rektor måste göra. 

Brodow och Rininsland (2005) lyfter fram hur viktigt det är att lärare får chansen att samtala 

om styrdokument och tillsammans komma fram till lösningar på hur man ska konkretisera 

dessa, men tyvärr verkar detta inte ske i någon större grad. En anledning skulle kunna vara att 

det var längesen styrdokumenten ändrades. När styrdokumenten ändras sker mycket 

konkretiseringsarbete eftersom målen är nya för alla, men när målen börjar bli etablerade ser 

kanske inte rektorer och lärare samma behov av att diskutera målen, särskilt inte de mer 

erfarna lärarna. Det är dock tydligt från våra informanters svar att behovet att konkretisera 

tillsammans finns alltjämt, även om man arbetat i tio år.  

6.2.3 Litteraturval, metoder och arbetssätt 

Vid frågan om vilka metoder och arbetssätt lärarna använder för att uppnå målen blev svaren 

likartade. Den äldsta läraren går igenom de olika epokerna tillsammans med eleverna och 

läser sedan något av en för temat relevant författare. En av de yngre lärarna försöker arbeta 

med skönlitteratur från andra engelskspråkiga länder än just Storbritannien och USA och tar 

då in böcker från Sydafrika och läser exempelvis om apartheid. Anledningen är att eleverna 

ska komma i kontakt med andra engelskspråkiga länder än de ”vanligaste” och eftersom hon 

medvetet väljer litteratur som eleverna kanske inte skulle läsa annars så breddas elevernas 

kunskaper. De äldre lärarna arbetar mer traditionellt än de yngre eftersom de går igenom 

epokerna och läser relevant skönlitteratur för temat medan de yngre använder sig av 

skönlitteratur från andra länder. Säljö (2000) anser att skriftspråket och då särskilt 

skönlitteraturen möjliggör resor i tid och rum och eleverna får därigenom ett större perspektiv 

på världen. Det skulle kunna vara en motivation till att medvetet välja böcker från varierande 

kulturer och språkområden. De perspektiv som framkommer i skönlitteratur från exempelvis 

Storbritannien och USA skildras mer frekvent i film och TV, medan litteratur från till  

exempel Sydafrika är mer ovanligt. Säljö (2000) menar att genom att läsa mer varierad 

litteratur så får eleverna en större intellektuell input och kan därmed reflektera och utvecklas i 

nya banor. Lindö (2005) anser att litteratur ger en inblick i andra människors livssituationer 

och precis som den yngre läraren som tar in litteratur från andra engelskspråkiga länder så 

låter det eleverna se hur vardagen för en från Australien eller från Sydafrika skulle vara. Det 

är en av punkterna som Brodow och Rininsland (2005) syftar på i samband med 

litteraturläsningens betydelse för utvecklingen. 
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Alla intervjuade lärare arbetar med klassikerna men använder olika metoder. Den yngsta 

läraren brukar koppla klassikerna till modern litteratur och få eleverna att leta efter 

jämförande symboler. En annan av de yngre lärarna använder sig av film för att introducera 

äldre litteratur.  Liknande brukar en lärare som har jobbat i ungefär 10 år använda film för att 

visa exempelvis en Shakespearepjäs. De två äldsta lärarna, som arbetat cirka 30 år respektive 

10-15 år, tycker att film och litteratur uppfyller olika mål men båda använder film i sin 

undervisning. En av de äldre menar att film mer främjar hörförståelsen medan litteratur 

främjar läsförståelsen. Den andra, som arbetat längst av informanterna, ställer sig frågan vad 

eleverna egentligen lär sig från film? Hennes fråga kan bero på att en del elever tycker att film 

är roligare än att läsa en bok och framför allt är det ”lättare”. Vad de lär sig och hur man tar 

reda på det beror nog på om man som lärare har en uppgift till filmen eller inte. De äldre 

lärarna arbetar mer traditionellt än de yngre, som använder film för att intressera eleverna för 

klassikerna. De äldre ser film som ett viktigt inslag, men inte något som kan ersätta  

skönlitteratur. Däremot anser de yngre att film med fördel kan användas tillsammans med 

skönlitteraturen för att uppnå målen gällande skönlitteratur. Precis som Lindö (2005) 

beskriver så uppfyller skönlitteraturen inte endast de mål som varit fokus i den här studien, 

utan skönlitteraturen bidrar också till språkutvecklingen i allmänhet. Enligt Vygotskijs teori 

så blir människor delaktiga i varandras perspektiv genom språket (i Forssell, 2005). Säljö 

(2000) menar också att färdigheter såsom läsa och skriva är sådana färdigheter som man inte 

behärskar till fullo utan man utvecklar dessa färdigheter hela tiden.  

Noveller används av alla informanter och enligt två av de yngre lärarna så uppskattar eleverna 

noveller eftersom de höjer tempot i klassrummet. Tidsbristen som många lärare upplever i sitt 

arbete är en nackdel eftersom det gör det svårt att hitta passande noveller som fungerar i 

klassrummet, vilket en av de yngre lärarna framför. Åsikterna kring läsning av samma bok i 

helklass är blandade. Två av de yngre lärarna tycker inte att det fungerar medan en av de 

yngre och en av de äldre tycker att klassuppsättningar är bra eftersom eleverna då kan hjälpa 

och stötta varandra. En av de yngre som motsatte sig klassuppsättningar menar att om 

eleverna läser olika böcker så analyserar de mer fritt eftersom de annars lätt kan bli styrda 

efter vad läraren är ute efter. Åsikterna om klassuppsättning beror inte på ålder eftersom den 

näst äldsta läraren som arbetat 10-15 år och en av de yngre i 30-års ålder, som arbetat cirka 10 

år, delar samma uppfattning om klassuppsättningar av böcker medan den yngsta anser att det 

inte fungerar för alla elever. Det beror mer på vad man är van vid och vad som finns att tillgå.  

Brodow och Rininsland  (2005) anser att om eleverna läser samma bok så kan boksamtalen 

underlättas men det är inte en förutsättning. Det finns fördelar och nackdelar med de flesta 

metoder. Genom att samtala om böcker stöttas elevernas sociala utveckling, enligt Brodow 

och Rininsland (2005). Även samtal om skillnader mellan elevernas olika böcker kan vara 

givande, men det kan eventuellt kräva mer intresse från eleverna. Det finns alltså poänger 

både med att alla elever läser samma bok och att de läser olika böcker i olika 

sammansättningar. Lärare D uppskattar att romaner är ett långsiktigt arbete, medan Lärare B 

menar att noveller är bra då de kan avklaras på en lektion. Frågan är om det finns en 

motsättning i dessa åsikter. Det är möjligt att det är variationen som är det viktiga, att växla 

mellan korta och långa projekt. En av äldre som tycker att klassuppsättningar av böcker är bra 

har oftast läst de böcker som används. Att ha läst böckerna i förväg kan vara en trygghet 

eftersom lärarna då kan förklara svårare partier för eleverna och hjälpa dem om de inte förstår 

handlingen. Brodow och Rininsland (2005) menar att denna vägledning kan förbereda 

eleverna för mer kvalificerad litteratur. Lindö (2005) menar att högläsning och textsamtal kan 

hjälpa eleven förbi hinder i läsningen, exempelvis om han/hon har fastnat i handlingen 

Klassikeravsnitten i lärarnas olika läroböcker skapar olika åsikter. Två av de yngre tycker att 

de är tråkiga och bristfälliga medan den äldsta läraren tycker att avsnittet innehåller ett bra 
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urval av texter och att de fungerar bra i klassrummet. En lärare tycker att texterna är för platta 

vilket innebär att hon måste ta in mer material för att göra det ”matigare”. Den äldsta läraren 

som har arbetat längst som lärare föredar lärobokens texter medan de yngre vill ha tillägg till 

lärobokens texter. Den äldre läraren har under sin lärarkarriär kommit i kontakt med olika 

material som de yngre kanske inte har prövat ännu. Brodow och Rininslands (2005) 

undersökning visar även att det råder delade meningar om användningen av klassiker i 

allmänhet. I Engelska B är det ett uttryckligt mål att eleverna skall ”ha grundläggande 

orientering om engelskspråkig litteratur från olika epoker” och det innebär ofta att eleverna 

får läsa klassiker och arbeta kring dem. Men, målet skulle även kunna tolkas som att eleverna 

ska tillskansa sig kunskap om epokerna, och i detta är det inte obligatoriskt att läsa just 

klassikerna. Målet skulle kanske fortfarande kunna nås med utdrag eller andra exempel på 

texter. En del av lärarna använde sig av film för att introducera äldre litteratur medan andra 

använder sig av lärobokens texter. Det är intressant att det är den äldsta läraren som skiljer sig 

i frågan om klassikeravsnittet i läroboken medan de yngre tycker att avsnitten är platta och 

tråkiga. Beror detta på att den äldre läraren arbetat med klassikerna mer än vad de yngre 

lärarna har gjort och att de yngre vill göra klassikerna ”roligare” än vad de framställs som i 

läroboken? Det är också möjligt att informanterna har förstått frågan olika, den äldsta läraren 

kan se det som att hon arbetar utifrån läroboken men med hennes erfarenhet lägger hon också 

in mycket annat material. De yngre ser däremot att ”använda läroboken” som något mer strikt 

där bara den ska användas och lägger därför till att de vill använda även annat material i sin 

undervisning. 

De flesta av informanterna har som mål att eleverna i Engelska A ska ha läst en roman och i 

att de i Engelska B ska ha läst två. Vid frågan om eleverna får välja bok själv är åsikterna 

snarlika. Den äldsta låter de välja själv men kommer med förslag och rekommendationer och 

två av de yngre låter eleverna välja själv men säger att de talar om för eleverna att de vill att 

de ska utmana sig själva. En lärare bestämmer en bok ena terminen och nästa termin får 

eleverna välja själv. Det går inte att se något generellt mönster i deras olika arbetssätt, precis 

som i fallet med klassuppsättningar, utan informanterna gör helt enkelt individuellt olika. 

Gemensamt är dock att alla lärare låter eleverna själva välja bok i någon mån, men läraren 

finns samtidigt där som stöd i valet. Brodow och Rininsland anser att det är viktigt att läraren 

har bestämmanderätt över de resurser som ska användas i klassrummet. Att veta vad eleverna 

läser är viktigt eftersom man då har möjlighet att själv kolla upp vad boken handlar om och 

sedan hjälpa eleven om han/hon händelsevis skulle fastna i bokens handling. Alla intervjuade 

lärare försöker hjälpa eleverna att hitta en bok som är lämplig för deras nivå vilket kan 

kopplas till Vygotskijs (i Forssell, 2005) teori om att både barnet och kunskapen måste 

befinna sig på samma nivå för att barnet ska kunna ta till sig informationen. Läraren är, enligt 

Vygotskij, ansvarig för att hjälpa eleven att se koppling mellan det eleven har lärt sig och 

elevens egen erfarenhet. Molloy (2003) menar att det är viktigt att lärarna känner till sina 

elevers förmåga så att de kan hjälpa dem med just litteraturval. En lärare säger att för att 

väcka elevernas läslust försöker hon anpassa litteraturval och metoder efter eleverna. Lindö 

(2005) menar att detta kan leda till att utveckla förståelsen för allt mer komplexa texter och 

hon tycker att en god läsförståelse är viktig för att kunna förstå andra människors 

livssituation. 
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7 Sammanfattning och slutsats 
Det har framkommit många intressanta tankar och slutsatser i arbetet med den här studien. 

Syftet med studien var att undersöka hur verksamma lärare tolkar och använder kursmålen i 

sin undervisning. Vi ställde följande fyra frågor: 

 Hur uppfattar de tillfrågade lärarna kurs- och läroplansmålen i engelska som refererar 

till arbetet med skönlitteratur?  

 Hur konkretiserar de dessa mål?  

 Vilka metoder och arbetssätt använder lärarna för att uppnå målen?  

 Hur motiverar lärarna valet av litteratur? 

 

Lärarna uppfattar målen som vaga och öppna, och den här öppenheten har sina fördelar och 

nackdelar. Den främsta fördelen är att man som lärare är fri att utforma sin undervisning så 

som man tycker passar, för en själv och för eleverna. Bland nackdelarna diskuteras 

möjligheten till en likvärdig utbildning och vilket stöd man egentligen får av målen som 

verksam lärare, särskilt då de mindre erfarna. Konkretisering av målen sker både med elever 

samt andra lärare. Man konkretiserar med eleverna för att de ska förstå målen och kunna ta till 

sig dem, men också för att de ska känna att undervisningen är meningsfull. Lärarna har 

ganska likartade metoder för att konkretisera med eleverna. De delar ut dem, bryter ner dem 

och tar upp exempel på hur man kan arbeta och använder dem också i terminsplaneringen. Att 

låta eleverna vara delaktiga i konkretiseringen och planeringen gör att de blir med motiverade 

och känner sig delaktiga. Däremot är det svårt att få tid till att arbeta med målen tillsammans 

med kollegorna. Den nya organisationen med arbetsrum för programmen spelar in på så sätt 

att de spontana diskussionerna har minskat och på ämneslagen finns det för många ämnen att 

behandla för att alla lärare ska känna sig nöjda med tiden de ges att konkretisera. Metoder, 

arbetssätt och litteraturval var ganska lika eftersom alla lärare använde sig av film och 

noveller bortsett från skönlitteratur. De äldre lärarna tycker att film uppfyller andra mål än 

skönlitteratur vilket de yngre lärarna inte nämner. De yngre använder film för att introducera 

exempelvis klassiker. När det kommer till litteraturval väljer lärarna sällan litteratur utan 

eleverna får välja själva. En av de äldre och en av de yngre lärarna föredrar klassuppsättningar 

med böcker eftersom eleverna då kan hjälpa varandra medan den yngsta läraren anser att om 

eleverna läser olika böcker så analyserar de mer fritt. I arbetet med klassiker i Engelska B 

arbetar de äldre lärarna mer traditionellt än de yngre, som vill använda mer material till 

läroboken för att göra det matigare och roligare. Överlag verkar den äldsta läraren arbeta mer 

traditionellt genom att använda lärobokens texter medan den yngsta försöker ta in annat 

material för att göra texterna ”matigare” och använder film för att introducera klassikerna.  

Som blivande lärare ser vi att studien har varit givande då vi fått en inblick i hur arbetet med 

styrdokumenten sker i verkligheten. Att man som ny lärare upplever målen som vaga och 

svårhanterliga är naturligt och våra informanter visar att med erfarenheten kommer också 

säkerheten. Man ser också vikten av att ta tillfällena i akt att diskutera målen med andra lärare 

för att bygga upp sin egen säkerhet. Detta gäller givetvis inte bara mål som handlar om 

skönlitteratur, utan går att applicera på mål i allmänhet. 

Skönlitteratur är ett svårt område att undervisa i. Som en av våra informanter nämner så läser 

inte dagens ungdomar på samma sätt som man gjorde förr. De läser andra böcker givetvis, 

men läsmönstren har också förändrats. Man ser mer film än läser skönlitteratur och det är 

viktigt att ta i beaktning när man kommer ut i arbetslivet som nyutbildad lärare. Studien ger 

en inblick i hur man kan arbeta med skönlitteratur och vilka fördelar och nackdelar det finns 

med att använda annat material än skönlitteratur.  
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Överlag är vi nöjda med vårat resultat, men det är också en del man skulle kunna förbättra. Vi 

hade kunnat ha haft ett mer specifikt syfte vilket då skulle ha lett till mer tydliga svar. Våra 

frågor i syftet går in i varandra litegrann vilket gjorde att vi fick pussla ihop fråga 3 och fråga 

4 för att undvika upprepningar i resultatdelen. Fråga 4 kan tolkas på två sätt vilket har gjort att 

vi fått olika svar. Antingen kan den tolkas som vi vill undersöka vilken litteratur lärarna väljer 

och varför de väljer just den eller att vi vill veta hur lärarna motiverar inför eleverna vilka 

böcker de väljer. I våra resultat ser man spår av båda dessa tolkningar, men det är sannolikt att 

vi hade fått tydligare och mer användbara svar om syftesfråga varit med koncist ställd. Det 

hade också varit intressant att ha minst en manlig informant för att se om det är några 

skillnader och om dessa i så fall beror på kön eller andra faktorer. I och med förändringarna 

som sker och kommer ske med skollag, läroplan och kursplaner vore det intressant att göra 

om en liknande studie om två-fem år. Då får arbetet andra premisser eftersom styrdokumenten 

är nya för alla och resultaten kanske blir helt annorlunda. 
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Bilaga 1 - intervjuguide 
 

 Hur uppfattar du de här målen?  

o Är de vaga, allmänna, tydliga, konkreta? 

 Är de ett bra stöd i planeringen och undervisningen? 

o Vad anser du ingår i begreppet litteratur/skönlitteratur?  

o Man kan se det som att i det vidgade textbegreppet ingår även TV, film och dylikt. 

Anser du att de kan uppfylla målen om skönlitteratur? 

o Finns det något du saknar i målen? 

 Hur konkretiserar och använder du målen? 

o Konkretiserar du själv eller tillsammans med eleverna? Varför/Varför inte? 

o Konkretiserar du själv eller tillsammans med andra lärare? Varför/Varför inte? 

o Hur använder du målen?  

 Tex stöd i planering, motivation till elever, i undervisningen. Skillnad 
mellan Eng A och Eng B?  

 Vilka olika metoder använder du för att uppnå målen? 

o Varför just dessa? 

o Passar olika metoder till olika program eller klasser? Finns det några generella 
drag? 

o Finns det några fördelar/nackdelar med att använda noveller/film/ljudböcker 
gentemot skönlitteratur (böcker)? 

o Använder du dig av lärobokens avsnitt om litteratur istället/också? (Om sådant 

finns) 

 Har förändringar i kursmål och läroplansmål förändrat hur du använder skönlitteratur i din 
undervisning? 

o Hur? På vilket sätt? 

 

 

 


