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Sammanfattning

Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt man arbetar med skönlitteratur i 

grundskolan. Studien är av kvalitativ natur och har genomförts i form av intervjuer. De 

frågeställningar som varit relevanta för undersökningen och som legat som grund för 

intervjuerna har berört litteraturundervisningens karaktär, planering och aktuella 

utförande. Intervjuerna har innefattat två svensklärare på grundskolan och fyra elever. 

Resultaten från intervjuerna har sammanställts och analyserats med utgångspunkt både i 

de teorier som presenterats i undersökningens inledande kapitel samt i aktuella 

styrdokument. 
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1. Inledning

Under min utbildning har jag i allt större utsträckning börjat intressera mig för 

litteraturdidaktik och hur man arbetar med litteratur i dagens skolor. Själv har jag alltid 

läst mycket och böcker har under hela min uppväxt haft stor betydelse. Under den 

verksamhetsförlagda utbildningen, VFU: n, på olika skolor och i olika klasser har jag lagt 

märke till ett oroväckande litet engagemang och intresse för läsning. Detta bristande 

intresse verkar inte bara finnas hos eleverna utan även bland de lärare som undervisar i 

ämnet. Skönlitteraturen tycks ha förlorat lite av sitt värde till förmån för andra delar inom 

svenskämnet. Den tid som idag ägnas uteslutande åt läsning av skönlitteratur och 

bearbetning av skönlitteratur är, enligt min uppfattning, obefogat snålt tilltagen. Vad detta 

beror på är förstås svårt att säga, men jag har uppmärksammat problematiken och vid 

flera tillfällen känt att detta är något som vi som arbetar i skolorna naturligtvis borde

ändra på.

2. Bakgrund och litteraturdidaktiska teorier

2.1 Varför ska vi läsa litteratur? 

I kursplanen för svenska i grundskolan finns litteraturens syfte och värde definierat på 

följande sätt:

Arbetet med språket och litteraturen skapar möjligheter att tillgodose elevernas behov att 
uttrycka vad de känner och tänker. Det ger gemensamma upplevelser att reflektera över 
och tala om. Det ger kunskaper om det svenska språket, om olika kulturarv och om vår 
omvärld

Språket och litteraturen är således ämnets centrala innehåll och en källa till kunskap om 
världen runt omkring oss

Skönlitteratur ger kunskaper om barns, kvinnors och mäns livsvillkor under olika tider och 
i olika länder. Litteraturen ger också perspektiv på det nära och vardagliga. Såväl det 
gemensamma utbytet som den individuella erfarenheten i arbetet kring litteraturen bidrar 
till att ge svar på de stora livsfrågorna
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Att värdera litteraturens betydelse är svårt och även om vi rent spontant kan nämna flera 

goda argument till litteraturläsning finns inget helt självklart och oföränderligt svar. 

Magnus Persson menar i boken Varför läsa litteratur (2007), att frågan om vikten av 

litteraturläsning måste ses ur ett historiskt perspektiv och att vi måste förstå att intresset 

för läsning idag inte är vad det varit förut. Frågan om litteraturläsningens syfte och 

värden får ständigt omvärderas i våra tider av kulturella, medieteknologiska och 

samhälleliga förändringar. Kring slutet av 1800-talet pratade man enligt Persson om ”ett 

folk, ett språk och en litteratur” och då var frågan om läsningens vad, hur och varför 

enklare att svara på. I svenska skolor skulle man då läsa den betydande svenska 

litteraturen och syftet var att skapa goda svenska medborgare genomsyrade av 

fosterlandskärlek. Persson menar vidare att läsningen till största delen handlade om 

nationell fostran och att den underliggande ideologin var konservativ och idealistisk. I 

dagens mångkulturella samhälle skulle läsning av detta slag vara helt omöjlig att 

legitimera och upprätthålla. 

Idag definierar vi kanske främst läsning av skönlitteratur som något som roar, tröstar och

underhåller och kanske framför allt som en viktig källa till kunskap. Utbudet av barn och 

ungdomslitteratur är idag rikt och på senare tid har genren vuxit sig stor och 

betydelsefull. Författare till barn- och ungdomslitteratur är också mycket bra på att ta upp 

frågor som berör och intresserar unga, vilket innebär att det finns mycket läsvärd 

litteratur inom denna genre. Lars Norström menar i sin studie av ungdomar och litteratur 

att barn och ungdomar, trots det goda utbudet av läsvärda böcker, väljer bort 

litteraturläsningen. Han menar vidare att litteraturen idag fått många konkurrenter i form 

av TV, DVD, videospel. Detta gör att läsningen, som många gånger kan kännas lite 

långsam, förlorar mark till fördel för till exempel filmen, där tittarna blir passiva 

konsumenter som får maximal utdelning för minimal prestation. Norström menar att det 

då är lättare för barn och unga att välja film och teve framför litteraturen och att detta till 

viss del besvarar frågan varför barn och unga inte självmant väljer att läsa (Norström, 

1997). 

Norström påpekar också att det är viktigt att tidigt grundlägga goda läsvanor för att få 
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läsmotiverade barn och ungdomar. Han förespråkar särskilda stunder på dagen, i 

hemmiljö, ägnade åt läsning och samtal kring litteratur, samt att föräldrar hjälper sina 

barn att hitta intressant och välskriven litteratur för att ytterligare underlätta och stimulera 

till läsning (Norström, 1997).

Att ungdomar idag läser mindre än förut är redan konstaterat, och vad och hur de läser på 

sin fria tid är inget vi kan påverka eller styra över. Däremot har vi som lärare ett ansvar 

att i skolan erbjuda våra elever möjligheten till inspirerande och meningsfull läsning som 

ger mersmak och skapar ett intresse. Vårt mål måste vara att få eleverna att inse hur 

spännande och lärorik skönlitteraturen faktiskt är. Idag är det dessutom relativt enkelt att 

hitta bra litteratur. Utbudet av bra barn- och ungdomsböcker är, som tidigare nämnts, 

stort och alla elever kan sannolikt hitta något att läsa som de själva är intresserade av. 

Sedan räcker det förstås inte med att bara läsa. Eleverna måste också få en chans att 

diskutera och reflektera över det som de har läst. Att finna en god metod för bearbetning

av lästa texter är kanske inte helt enkelt. Det vanligaste är att eleverna skriver en 

bokrecension, som är en sammanfattning av bokens handling med en reflekterande del på 

slutet. Av egen erfarenhet vet jag att bokrecensioner av den här typen för det mesta inte 

innebär annat än en vanlig skrivövning. Utrymmet för reflektion är litet och då 

recensionerna skrivs individuellt ges eleverna inte heller någon möjlighet till diskussion 

eller samtal kring böckerna de läst. 

Genom litteraturen erbjuds eleverna långt mycket mer än bara själva läsupplevelsen. 

Förutom att de utvecklar sin förmåga att läsa förbättrar de också sin skrivförmåga och 

utökar sitt ordförråd. Ungdomsböcker, likväl som böcker för vuxna, behandlar ofta 

ämnen som väcker frågor och inbjuder till diskussioner varför det är oerhört viktigt att ge 

elever i skolan möjlighet att samtala kring olika teman i litteraturen. 

2.2 Om läsning i skolan
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Med tanke på hur viktig läsningen faktiskt är för elever i skolan är det märkligt att det 

inte ges mer tid och utrymme för elevers läsning. Av de fem olika skolor jag har besökt 

under min utbildning har endast en av dessa en egen timme på schemat åt läsning. De 

övriga har använt läsningen som ett slags substitut för annat arbete i form av "bänkbok". 

Bänkboksläsning blir oftast ett avbrutet och ofullständigt moment i slutet av lektionen.  

Eleverna beordras sätta igång med och sedan avbryta läsningen helt utan något 

regelbundet mönster. Intresset för bänkbok är svalt bland eleverna som ofta ångrar sina 

bokval och frekvent byter ut sin bok mot en ny utan att ha avslutat sin första. Denna 

ovilja att läsa kan möjligen komma sig av att eleverna inte känner att de har tillräckligt 

med lugn och ro. Att bli ombedd att läsa tyst i sin bok medan andra elever i klassrummet 

arbetar högljutt med något annat är ingen lätt eller tilltalande uppgift. Det är lätt att förstå

elevernas oförmåga att arbeta effektivt med sin läsning. Långa avbrott mellan 

lästillfällena gör sannolikt också att eleverna tappar bort sig i texten och därmed förlorar 

intresset för handlingen i boken.

Detta med lästid och lektionstid avsatt till läsning kan i sig innebära problem då eleverna 

många gånger inte är förberedda på vad som förväntas av dem. Aidan Chambers menar 

att man inte kan vänta sig att en klass där eleverna inte är vana vid att läsa tyst plötsligt 

ska klara av det, utan att ge dem någon typ av förberedelse. Chambers föreslår att lästiden 

ska inledas med högläsning då högläsningen samlar och förbereder eleverna på läsning. 

Vidare anser han att skolans kvalitet kan bedömas utifrån hur stor vikt som läggs vid att 

barnen får tid att läsa och hur mycket skolan sedan slår vakt om den tiden och inte låter 

andra aktivteter inkräkta på den (Chambers, 1994, s 123). 

2.3 Lärares attityder

Enligt Gunilla Molloy är svensklärarens eget förhållande till läsning av skönlitteratur av 

stor betydelse för elevers läsning (Molloy, 2003, s 42). Vad har då lärarna för attityd till 

läsning och bearbetning av skönlitteratur? Många gånger skyller vi bristen på lärande och 

lärandetillfällen på ansvarig lärare. Jag hoppas och tror att ingen lärare motarbetar eller

medvetet utelämnar ett så viktigt moment som läsning och bearbetning av skönlitteratur. 

Däremot är det sannolikt så att en del lärare känner otrygghet inför ämnesområdet och
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upplever svårigheter att hitta en bra och tillfredställande arbetsmetod. Anmärkningsvärt 

är dock att inte fler lärare engagerar sig i denna fråga och på eget initiativ inkluderar 

läsningen som en naturlig och planerad del av elevernas undervisning. En lärare ska bry 

sig om och uppmuntra sina elever. Det är ett rimligt krav som om det uppfylls bidrar till 

bättre studieresultat och dessutom ger eleverna en starkare känsla av värde och betydelse. 

Alla lärare är förstås olika och en del har större ork till engagemang än andra. Med detta i 

åtanke förefaller det rimligt att svensklärarnas engagemang och intresse varierar och 

således varierar också deras påverkan på elevers studieresultat och motivation (Brodow, 

2002, s 54).

2.4 Mål med litteraturundervisningen

I inledningskapitlet av min studie har jag inkluderat citat och strävansmål ur kursplanen 

för svenska i grundskolan. Dessa strävansmål kan enligt Lars Wolf tillägnas tre olika 

aspekter. Han benämner den första som den pragmatiska, att man i första hand ska läsa 

skönlitteratur för någon nyttas skull, den andra som den traditionalistiska, att man ska 

läsa för att möta det litterära kulturarvet, och den tredje aspekten kallar han för den 

emancipatoriska, att läsningen ska leda till förståelse av en själv och av samhället. Vidare 

menar Wolf att strävansmålen redan finns och att läraren inte ska välja mellan dessa utan 

snarare skapa balans mellan dem. Den ena aspekten får med andra ord inte ta överhand 

utan undervisningen och läsningen måste innehålla lika delar av alla tre aspekterna

(Malmgren, 2001, s 131) . 

Wolf menar vidare att litteraturundervisningen för tonåringar inte får vara av en 

begränsande karaktär. Han betonar att en tolkning inte får ske på bekostnad av en annan 

tolkning och att litteraturundervisningen ska vara tolerant och öppen för elevernas olika 

tolkningar. Vidare understryker Wolf att undervisningen bör ta avstånd från alla typer av 

uppgiftslösande övningar eller diskussioner som utgår från lärarens eller andra experters 

uppfattning av en text.  Mål för undervisningen bör enligt Wolf vara att hjälpa eleverna 

att utveckla och förklara sina texttolkningar både muntligt och skriftligt. Eleverna bör 

även ges möjligheter att utveckla sitt språk så att de lär sig de termer och begrepp de 

behöver för att kunna värdera litteraturen. Detta kräver en undervisning präglad av 
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diskussioner, men utan frågor med givet facit, men av öppen och tolerant karaktär. Wolf 

betonar också vikten av reflektion. Han menar att eftersom eleverna också genom 

litteraturen ska lära sig något om sig själva måste de ges tid för reflektion över sina egna

värderingar och åsikter. Som förslag på reflektionsskrivande nämner Wolf att eleverna 

kan, under fem eller tio minuter, fritt skriva kring den text dem läst. De ”tysta minuterna”

syftar till att ge eleverna en chans att formulera sina tankar och åsikter inför eventuella

diskussioner eller samtal (Wolf, 2001, s 134).

Ett annat mål med litteraturundervisningen bör enligt Wolf vara att ge eleverna tillfälle 

att lära känna varandra som litteraturläsare, och därmed få förståelse för hur olika man 

kan läsa texter. Frågor som fokuserar på läsaren istället för på texten blir då viktiga. 

Eleverna kan till exempel diskutera parvis kring tankar, minnen eller liknande som dykt

upp hos dem i samband med att de läst texten (Wolf, 2001, s 136).

Lars-Göran Malmgren har beskrivit svenskämnets splittrade karaktär genom att dela in 

ämnet i tre ämneskonstruktioner. Utgångspunkt för resonemanget återfinns i 

innehållsförteckningarna hos tre olika läromedel i svenska. Det första ämnet kallar 

Malmgren för ”svenska som färdighetsämne”. Inom det ämnet präglas undervisningen 

främst av språkliga färdigheter och ämnet syftar till att ge eleverna praktiska 

språkkunskaper. Den andra svenskämneskonstruktionen har ett mer bestämt innehåll 

enligt Malmgren. Den kallar han för ”svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne”

och har som namnet antyder som mål att ge eleverna en gemensam kulturell referensram 

och förmedla ett omistligt litterärt arv. Den tredje och sista ämneskonstruktionen 

benämner Malmgren som ”svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne”. Till skillnad 

från de andra två fokuserar denna på elevgruppens egna intressen och utgår ifrån deras 

förutsättningar och erfarenheter. Utvecklingen av elevernas språk ska baseras på 

kunskapssökande arbete. Innehållet i undervisningen är viktigt då det är elevernas 

intresse och nyfikenhet som ska driva deras språkutveckling framåt. Ett huvudmål är att 

utveckla elevernas förståelse för olika mänskliga frågor och erfarenheter och här används 

skönlitteraturen som utgångspunkt för samtal och diskussioner kring frågor av sådana 

slag (Malmgren, 1996).  
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Molloy kommenterar Malmgrens resonemang i sin avhandling Läraren, litteraturen och 

eleven. Hon menar att det finns en grov uppdelning mellan språk och litteratur i de två 

första och en ambition att frångå denna i den tredje. Molloy menar vidare att de tre 

ämneskonstruktionerna speglar de olika traditioner som under tid präglat svenskämnet. 

Om den förstnämnda konstruktionen representerar en traditionell syn på svenskämnet och 

skönlitteraturens betydelse får den tredje konstruktionen ”svenska som 

erfarenhetspedagogiskt ämne” representera en modern och mer individanpassad 

svenskundervisning (Molloy, 2002, s 23).

Litteraturundervisningen präglas till stor del av lärarens egna teorier, menar Molloy. De 

föreställningar en lärare har om varför vi till exempel läser skönlitteratur i skolan grundar 

sig på lärarens dolda värderingar och visar sig i vilka böcker han/hon väljer och också i 

vilka böcker han/hon väljer bort. Molloy menar att om en lärare till exempel väljer en bok 

för att han/hon tycker den förmedlar ett budskap om hur man bör uppföra sig finns där 

också en värdering om hur läraren själv uppfattar fostran samt ytterligare en värdering, 

nämligen den att skönlitteraturen kan användas i fostranssyfte. En annan lärare kan välja 

författare som ingår i det ”kulturarv” som elever bör känna till ur bildningssynpunkt. 

Därigenom, menar Molloy, förmedlar läraren omedelbart en värdering om vad som är ett 

”kulturarv” och också om vad uttrycket bildning egentligen innebär (Molloy, 2002, s 24). 

En del av problematiken när det gäller lärares val av skönlitteratur grundar sig på just 

detta. Omedvetet förmedlar lärare sina värderingar genom den litteratur de väljer och då 

de ofta misslyckas med att besvara frågan om varför eleverna ska läsa skönlitteratur kan 

eleverna lätt uppfatta lärarnas agerande som ett sätt att utnyttja sin maktposition. 

Eftersom skälen till varför vissa lärare väljer viss litteratur ibland är dolda för eleverna 

och eleverna inte har något inflytande över vad de ska läsa kan litteraturvalen ibland 

uppfattas som orättvisa och odemokratiska av eleverna.
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2.5 Reader – response- theory

Louise M. Rosenblatt var med sin Literature as Exploration (2002) en av de första som 

presenterade en ”reader-response” teori, det vill säga en teori som bygger på mötet 

mellan läsaren och texten och vad som händer där.  Rosenblatt anser att meningen med 

texten skapas just i mötet med läsaren, och att läsaren med andra ord är den som ger 

texten en mening. Relationen mellan läsaren och texten kallar hon för transaktion. Texten 

har en egen mening, enligt Rosenblatt, men den blir ”till” först i transaktionen mellan 

läsare och text. Den ständigt pågående processen kallar hon för ”evocation”, och varje 

läsare har således sin egen unika ”evocation” utifrån en och samma text (Rosenblatt, 

2002, ss 36-37). Hennes teori är en typ av receptionsteori som beskriver hur 

läsaren/mottagaren utifrån sina individuella, sociala och kulturella förutsättningar tar 

emot texten. 

I Literature as Exploration diskuterar Rosenblatt litteraturläsningens roll i skolan. Hon 

understryker vikten av att låta eleverna själva bidra med sina tolkningar av en text och 

menar att läraren bör analysera inte specifikt texten och inte heller eleven utan istället 

transaktionen dem emellan. Ur Rosenblatts teori kommer också begreppen efferent och 

estetisk läsning (Rosenblatt, 2002, s 41). Med efferent läsning avses den läsning som 

fokuserar på ett specifikt drag i en text, ofta något som läraren valt ut och ber eleverna 

titta närmare på. Genom att i den efferenta läsningen fokusera på specifika drag menar 

Rosenblatt att man riskerar att andra läsningar av texten hamnar i periferin. Den efferenta 

läsningen resulterar dessutom ofta i något slags test av elevernas faktamässiga kunskaper, 

vilket eleverna är medvetna om och därför läser texten enbart efferent trots att en text 

med fördel kan läsas ur båda perspektiven. Rosenblatts teori om transaktion mellan läsare 

och text visar återigen på den bredd en lärare bör besitta när det gäller kunskaper. 

Förutom att lärarna måste ha goda kunskaper kring olika texter måste de även ha kunskap 

om hur läsarna, i detta fall eleverna, tar emot och läser texter. 
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3. Tidigare forskning

I det här kapitlet presenteras tidigare undersökningar och forskning kring 

litteraturundervisning i skolan. Jag kommer att kortfattat redovisa ett par undersökningar 

av liknande karaktär som denna, samt övrig tidigare forskning och teorier som behandlar 

samma ämnen: litteraturdidaktik och litteraturläsning i skolan. 

I Håkansson och Elmbergs studie Skönlitteraturens möjligheter: En undersökning av 

gymnasielärares attityder till litteraturundervisning (2008) tittar författarna närmare på

lärares attityder till litteraturundervisning och hur dessa påverkar deras val av 

arbetsmetoder. Undersökningen har sin grund i teorier som påvisar skönlitteraturens 

möjlighet att fungera som kunskapskälla och teorier kring de metoder som därigenom bör 

appliceras på litteraturundervisningen. Håkansson och Elmberg ställer sig inledningsvis

frågan varför man ska läsa litteratur samt hur man ska läsa litteratur och vad litteraturen 

ger eleverna i skolan. Dessa tre frågeställningar överensstämmer bra med dem som 

återfinns i min undersökning och är därför av stort intresse för min egen forskning. Ur

intervjuerna går att avläsa att lärare ser på litteraturen som en god källa till kunskap och 

som ett verktyg som ska hjälpa elever att förstå sin omvärld. Vidare menar de att eleverna 

ska lära sig genom litteraturen, snarare än om litteraturen. 

En annan undersökning, Eleven i fokus, (Isaksson, 2007) koncentreras kring ungdomars 

läsvanor och läserfarenheter. Isaksson frågar sig också hur elever ser på 

litteraturundervisningen i skolan och på vilket sätt litteraturundervisning bedrivs. Vidare 

fokuserar undersökningen på elevers läslust och motivation till läsning, ur ett 

elevperspektiv. Enkätundersökningen syftar till att ta reda på elevers läsvanor och 

erfarenheter kring skönlitteratur. Trots att undersökningen gör anspråk på att granska 

litteraturundervisning finner jag inte i resultatdelen någon redogörelse för en sådan 

granskning. Tyvärr tappar undersökningen då värde, men ambitionen var god och de 

inledande frågeställningarna i stort påminner om mina egna. 

Litteraturundervisning handlar förstås mycket om att läsa skönlitteratur. Intressant är då

att ta reda på hur lärare väljer böcker och vilka slags böcker lärare väljer att inkludera i 
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sin undervisning. I undersökningen Skönlitterärt urval i Sveriges gymnasieskolor av 

Therese Åkerberg studeras lärares val av fristående skönlitterära verk som läses i sin 

helhet i undervisningen, samt de faktorer som spelar in och motiverar deras urval. 

Kanonbegreppet ligger i fokus för undersökningen och här diskuteras vilka kriterier som 

bör utgöra ramarna för en litterär kanon. Då det litterära urvalet utgör en stor del av själva 

litteraturundervisningen och allt vidare arbete med litteraturen utgår ifrån de verk som 

väljs ut är det förstås mycket intressant och viktigt att få reda på vilket sätt detta urval går 

till. En god litteraturundervisning bör bygga på ett genomtänkt urval av böcker för 

eleverna att bearbeta. Då min egen undersökning fokuserar på litteraturbearbetning 

intresserar det mig att veta hur läraren väljer böcker och avsikten med undervisningen

utifrån detta urval. 

Daniel Ahlstedt har gjort en undersökning om en högstadielärares syn på skönlitteratur i 

svenskämnet. Titeln på undersökningen lyder Perspektiv på läsning - en högstadielärare 

och sex av hans elever om skönlitteratur i svenskämnet (2006) . Undersökningen handlar 

om, som titeln antyder, en lärare och hans elevers sätt att se på litteratur och litteraturens 

betydelse i svenskämnet. Genom att intervjua läraren och eleverna om deras uppfattning, 

attityder och erfarenheter av läsning och litteratur försöker Ahlstedt reda ut och förklara 

litteraturundervisningen utifrån deras perspektiv. Fokus ligger även här på litteraturen 

som kunskapskälla och huruvida läraren i fråga anser att litteraturen fungerar som 

verktyg för att ge eleverna kunskap om omvärlden. 
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4. Syfte och frågeställningar

Syftet med min studie är att undersöka hur litteraturundervisningen i grundskolans

årskurs sju och åtta ser ut. Jag vill också ta reda på hur läsningen av skönlitteratur går till 

och hur skönlitteratur bearbetas ute i klasserna. För att förstå och förklara 

litteraturundervisningens mål utgår jag från gällande läroplan och kursplan och vill också 

veta vilken inverkan dessa har på den aktuella undervisningen. De frågeställningar som 

ligger till grund för min studie är följande: 

 Hur ser litteraturundervisningen ut i grundskolans årskurs sju och åtta?

 Hur bearbetas läst skönlitteratur i grundskolans årskurs sju och åtta?

 Vilken inverkan har läroplan och kursplan på undervisningens utförande?

5. Metod

5.1 Intervju

I min undersökning har jag använt mig av den kvalitativa intervjun som metod. Den 

överensstämde bäst med undersökningens syfte och mina frågeställningar och den blev 

därför det naturliga valet. Intervjufrågorna utformades med en låg grad av standardisering 

med utgångspunkt i den intervjuades egna formuleringar och språkbruk. Undersökningen 

innefattade intervjuer med två lärare i svenska, varav en undervisande i årskurs sju och en 

undervisande i årskurs åtta. Vidare intervjuade jag fyra elever ur årskurs sju. Min önskan 

var att få ett varierat samtal och jag ville därför inte styra intervjuerna alltför mycket utan 

lät istället de intervjuade tala fritt och öppet kring ett större, men ändå avgränsat, område. 

Intervjuerna utfördes på en och samma skola. Då min undersökning inte syftar till att 

jämför en skolas litteraturundervisning med en annan utan istället fokuserar på att 

beskriva och analysera den aktuella undervisningen fungerade det bra att hålla sig till en 
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och samma skola. Att jag valt att intervjua både lärare och elever är inte heller i första 

hand för att jämföra deras uppfattningar utan snarare för att få en bredare och mer 

nyanserad bild av hur undervisningen ser ut. Risken med att bara intervjua de

undervisande lärarna är att de berättar vilka mål och ambitioner de har med 

undervisningen istället för att redovisa det verkliga genomförandet. Vid planeringen av 

mina intervjuer utgick jag till stor del ifrån Kvales InterView. Kvale delar in den 

kvalitativa intervjun i sju stadier, från planering till rapportering och det är en modell som 

ger en tydlig och övergripande syn på arbetet (Trost, 2005, s 29). 
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6. Resultat och diskussion

6.1 Resultat av intervjuer

Intervjuerna ägde rum vid två olika tillfällen, vid två olika dagar. Först intervjuade jag de 

två lärarna, varpå jag ett par dagar senare återvände för att genomföra elevintervjuerna. 

Vid båda tillfällena använde jag mig av samma intervjustruktur, men med viss variation 

av inledning och frågor. Till lärarna som är mer insatta i ämnet litteraturundervisning och 

väl känner till de begrepp som hör till behövdes ingen särskild inledning, utan endast en 

kort presentation av min studie. Eleverna däremot, som naturligtvis inte besitter lika 

mycket kunskap på området, fick en kortare introduktion till ämnet och jag förklarade 

också vad intervjun och studien i stort handlade om. För att förenkla redovisningen av 

intervjuerna har jag valt att ge de intervjuade fingerade namn, nedan följer en lista på 

dessa:

Eva, lärare i årskurs sju

Lena, lärare i årskurs åtta

Mia, elev i årskurs sju

Karin, elev årskurs sju

Henrik, elev årskurs sju

Erik, elev årskurs sju

6.1.1 Resultat av lärarintervjuer

Litteraturundervisningen

Jag inledde intervjuerna med att låta lärarna berätta om hur de arbetar med litteratur i sina 

klasser. Eva berättar att eleverna i årskurs sju arbetar med ett sagoprojekt. Projektet 

innehåller läsning av sagor, bearbetning av sagorna och eget skrivande. Eleverna läser

först sagor, som de valt själv, och skriver sedan en sammanfattning av texten. Efteråt får 

eleverna också samtala kring sagorna och dela med sig av egna åsikter och funderingar 

och detta gäller samtliga klasser i årskurs sju.  I årskurs åtta arbetar eleverna med svenska 

klassiker. Lena beskriver arbetet som självständigt och det går ut på att eleverna läser 
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varsin klassiker och sedan skriver en reflektionstext och därefter redovisar muntligt. Eva 

berättar att eleverna i årskurs sju ännu inte hunnit med att läsa några böcker i sin helhet 

men att de har varsin bänkbok som de förväntas läsa på extra tid, det vill säga då de 

hunnit klart i förväg eller mot slutet av lektionspassen. I årskurs sju läser Eva högt en 

eller två gånger per vecka. Det är mycket populärt hos eleverna, de tycker mycket om 

högläsning. Eva har förberett diskussionsfrågor till högläsningsboken som eleverna sedan 

ska få diskutera. Vid tillfället för intervjun har eleverna inte ännu kommit igång med den 

här typen av arbete ännu.  Eva säger också att hon alltid vill att eleverna ska skriva en 

reflektionstext efter varje bok de läser, både i skolan och hemma. Varken Eva eller Lena 

har hittills provat på någon mer organiserad typ av litteratursamtal. I årskurs åtta samtalar 

eleverna då och då i grupp kring de böcker de läst, men någon mer organiserad form av 

samtal förekommer inte. Däremot får eleverna redovisa sina böcker muntligt för sina 

lärare, både i årskurs sju och i årskurs åtta. I årskurs åtta har eleverna ett helt läspass i 

veckan, som ägnas enbart åt läsningen. I årskurs sju arbetar eleverna i längre perioder 

med läsning eftersom de ingår i ett projekt och därför behöver mer sammanhängande 

undervisning. 

Den typ av litteratursamtal som trots allt genomförs sker i små grupper. Lena berättar att 

eleverna sitter i mindre grupper och diskuterar utifrån den bok de läst. Hon tycker inte det 

är särskilt svårt att få eleverna att prata om böckerna, förutom de fall det är första gången 

och de är ovana vid proceduren. Som problematik nämner båda lärarna bristen på tillgång 

på romaner i klassuppsättning. Det faktum att det inte finns böcker till alla omöjliggör 

den undervisning som bygger på att alla läst samma bok. Eva nämner att hon önskar det 

fanns böcker till alla och att hon trots allt planerat ett moment som bygger på kortare 

kapitel och utdrag ur en och samma roman just för att kunna ha diskussioner och samtal 

kring en och samma text. 

Den skriftliga bearbetningen av skönlitteraturen sker genom att eleverna skriver 

reflektionstexter. Denna typ av metod används både i årskurs sju och i årskurs åtta. Eva 

och Lena anser båda att eleverna generellt är bra på att sammanfatta handlingen, men att 

de däremot inte lyckas särskilt bra med den reflekterande delen av uppgiften. De tror att 
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eleverna är vana vid att skriva om böcker men att de inte är lika vana att behöva 

reflektera kring boken och att de därför inte riktigt vet hur de ska formulera sina tankar 

kring en text. Det behöver eleverna träna mycket mer på anser båda lärarna. Här nämner 

Eva att litteratursamtalen skulle kunna fungera som en inledning till vidare reflektion och 

att eleverna genom samtalen skulle få inspiration till att skriva vidare om texten.

Elevernas intresse för skönlitteratur

Både Eva och Lena tycker att elevernas intresse för läsning varierar mycket. En del läser 

mycket och en del nästan inte alls. Eva säger att många elever läser mycket, men inte i 

första hand skönlitteratur. Hon nämner Mangatidningar och säger också att eleverna 

genom tevespel, tidningar och datorspel läser mycket och ofta. Det gör dem till bra läsare 

tycker Eva, även om de kanske inte läser romaner. Både Lena och Eva tror att elevernas 

intresse för skönlitteratur är svalt beror ofta på att de inte hittar de böcker som passar 

dem. 

Elevernas val av böcker

Enligt Eva är fantasy en populär genre och det gäller både hos killarna och hos tjejerna. 

Böcker om kärlek och relationer dominerar dock bland tjejerna och Lena säger att 

killarna i årskurs sju läser mycket ”Bertböcker”. Spökhistorier och rysare är också 

populärt bland eleverna. Eleverna både i årskurs sju och årskurs åtta får själva gå till 

biblioteket. Väl där får de hjälp av bibliotekarien om de frågar och ibland följer lärarna 

med till biblioteket för att på plats hjälpa eleverna. 

Lärarens val av böcker

Lena tycker inte man ska styra alltför mycket när eleverna väljer sina böcker. Om en elev 

däremot väljer en bok som inte passar eleven, till exempel om en elev som är lite svagare 

i läsningen väljer en mycket lång och svårläst bok, går Lena in och försöker få eleven att 

byta till en annan bok. På liknande sätt styr hon i de fall då en elev väljer en alltför 

okomplicerad litteratur, tillexempel en bilderbok eller alltför lättläst bok, och hjälper 

eleven att hitta en bok som ligger mer på elevens nivå. 
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Läroplan och planering

På frågan om hur lärarna planerar sin litteraturundervisning säger båda att de utgår ifrån 

kursplan och övriga styrdokument. De nämner dock svårigheterna med att göra att bra 

urval och kritiserar kursplanens otydlighet. Lena säger att hon utgår ifrån de större 

områden som nämns för att sedan gå in djupare och då utgå ifrån ett mer personligt urval 

av specifika böcker och författare. Eva förklarar att det är svårt att få med alla 

undervisningsområdena samtidigt som undervisningen ska varieras med olika typer av 

examinationsformer och arbetsmetoder. Båda lärarna säger att de ofta får gå tillbaka till 

styrdokumenten för att kontrollera och verifiera sin undervisningsplanering. 

6.1.2 Resultat av elevintervjuer

Mia, elev i årskurs sju

Karin, elev i årskurs sju

Henrik, elev i årskurs sju

Erik, elev i årskurs sju

Litteraturundervisningen

Eleverna berättar att de jobbar i projekt om sagor. De läser sagor och skriver efteråt 

reflektioner. De ska också skriva reflektion på sina bänkböcker. Mia påpekar dock att de 

ännu inte redovisat någon bok muntligt trots att det är meningen att de ska redovisa 

muntligt också. Henrik och Erik berättar om högläsningen. Alla fyra eleverna säger att de 

tycker om högläsningen och ser fram emot den. Däremot skulle de själva vilja välja 

böckerna ibland.

Läsintresset

Båda tjejerna säger att de älskar att läsa. De läser mycket på fritiden och säger båda att de 

läser varje dag. En av killarna, Henrik säger att han fastnar lätt i böcker och kan läsa en 

och samma bok i timmar i sträck.  Erik läser varje dag men säger att han helst läser 

hemma och inte på skolan. Ingen av eleverna tar med sin ”hemmaböcker” till skolan. De 

bänkböcker de har på skolan lånar de på biblioteket och läser ur då och då när tid finns.
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Redovisning av böcker

Eleverna berättar att de oftast skriver reflektionstexter men att de också redovisat 

muntligt men endast inför läraren.  Eleverna säger att de flesta i klassen inte vill redovisa 

inför helklass och inte vågar ställa sig längst fram och berätta. En av eleverna, Mia, har 

erfarenhet av litteratursamtal. Hon berättar att de haft läsgrupper under mellanstadiet där 

eleverna träffats i små grupper en gång i månaden för att prata om böcker.  Eleverna 

tycker inte det är svårt att reflektera kring böckerna. Mia säger att hon ibland är rädd att 

”förstöra” en bok om hon skriver i sin reflektionstext att hon inte tycker om boken.  

Elevernas val av böcker

Henrik läser helst modern ungdomslitteratur och historiska böcker om medeltiden. Karin 

läser deckare och rysare och gillar spökhistorier. Hon beskriver sig som ”allätare” och 

gillar nästan all sorts litteratur. Eleverna berättar om Manga som är en japansk tidning 

som de allihop gillar men som inte är tillåtna i skolan för att de inte räknas som böcker. 

Mia läser fantasy, helst långa böcker. Hon kallar dem själv ”tegelstenar”.  Erik läser 

realistisk litteratur, böcker som handlar om sådant som hänt på riktigt. Karin säger att hon 

tycker att det är svårt att välja böcker. Hon har oftast flera olika böcker hon vill läsa och 

ibland börjar hon på flera av dem och blandar då ihop dem. Alla eleverna säger att de 

ibland ledsnar på en bok och byter till en annan. Oftast väljer de sina böcker genom att 

läsa på baksidan eller genom att någon rekommenderar en bok. De brukar inte fråga 

lärare om hjälp utan istället varandra. 

Litteraturens värde

Erik säger att det är viktigt att läsa litteratur för att lära sig läsa och skriva. Karin och Mia 

tycker båda att det är viktigt att läsa böcker för att förstå hur andra människor har det. 

Karin tycker också det är viktigt att läsa för att det är kul och spännande. Alla elever 

håller med om att man lär sig saker av böcker och Mia säger att alla böcker har ”dolda 

lärdomar”. 
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Karin säger att hon inspireras av böcker och sedan skriver egna texter som påminner om 

det hon läst. Mia anser också att hon inspireras av det hon läser.  

6.1.3  Diskussion av intervjuresultat

Av intervjuerna med Eva och Lena framkommer att litteraturundervisningen i årskurs sju 

och årskurs åtta till största delen präglas av läsning och reflekterande skrivuppgifter. 

Någon typ av organiserade litteratursamtal förekommer inte, men eleverna samtalar 

sporadiskt kring sina böcker. Båda lärarna anser att elevernas intresse för läsning är 

mycket varierande och således blir undervisningen svår att anpassa. Intressant här är hur 

elevers olika intresse för skönlitteratur placerar dem på olika nivåer med utgångspunkt 

deras individuella läserfarenhet. Av de fyra elever som intervjuats hade två av dem god 

läsvana och uttryckte stort gillande för läsning. De övriga två var mindre intresserade av 

skönlitteratur men hade trots detta goda erfarenheter av undervisningen och tycktes nöjda 

med den. 

En intressant skillnad mellan lärarnas syn på undervisningen och elevernas uppfattning 

av den var att eleverna tyckte att undervisningen var intressant och rolig. Den brist på 

intresse som lärarna menade fanns var inget som eleverna själva nämnde eller antydde 

när de fick chansen att svara på samma fråga. Tvärtom beskrev alla fyra undervisningen 

som positiv och intressant. Här kan en utvärdering vara nyttig för att den undervisande 

läraren får ta del av den positiva feedback som eleverna ger. Det är förstås viktigt att 

undervisningen utvärderas kontinuerligt så att den inte stannar av eller går på tomgång 

utan istället motiverar lärare och elever att fortsätta att utvecklas. 

Eva och Lena påpekade att eleverna har svårt att välja böcker. Detta var något som även 

eleverna nämnde som ett problem. Det svåra är att finna en bok som intresserar och

lockar eleven, men som också uppfyller de krav som läraren (eller undervisningen) 

ställer. Här menar jag att en bok som läses i skolan inte bara läses för nöjes skull utan 

också i utbildande syfte varför den då måste kunna bearbetas utifrån något slags 

förutbestämt kunskapsmål som undervisande lärare angett. Kanske bör lärare i detta fall 
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vara mer tydliga när det gäller att klargöra målet med läsningen, vad undervisningen 

syftar till att innehålla samt se till att eleverna väljer böcker som passar deras 

kunskapsmässiga nivå det vill säga inte för enkla respektive för svåra. När man diskuterar 

val av skönlitteratur i undervisningssammanhang slutar det ofta med att man får ge med

sig för denna typ av problematik. Att välja ”rätt böcker” verkar vara en omöjlig uppgift, 

men inte desto mindre, oerhört viktig. Jag föreställer mig att det skulle vara enklare att 

arbeta med litteratur utifrån teman där läraren eller eleverna själva väljer litteraturen med 

utgångspunkt i det aktuella temat. Då skulle även diskussioner och samtal kring 

litteraturen var givande då olika böcker skulle diskuteras utifrån ett och samma tema. Det 

här resonemanget är dock inget jag sökt svar på i min undersökning men väl en hypotes 

det skulle vara intressant att bygga vidare kring.
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7. Slutdiskussion

I det här kapitlet kommer jag att diskutera studiens resultat med utgångspunkt i 

undersökningens syfte och frågeställningar samt de litteraturdidaktiska teorier som 

presenterats i kapitel 2.

7.1 Diskussion

Studien syftade till att undersöka litteraturundervisningen i två klasser av grundskolans år 

sju och åtta. Eftersom jag tidigare upplevt att läsning inte prioriterats på svensktimmarna 

i skolan var jag intresserad av att se hur en organiserad och fungerande 

litteraturundervisning gick till. Jag ville också ta reda på om, och i sådana fall på vilket 

sätt, kursplan och styrdokument inverkade på planering och utförande av undervisningen.

Resultatet av studien visar att läsningen trots allt har en relativt framskjuten position i 

svenskundervisningen. I årskurs sju arbetar man med läsningen under längre perioder för 

att sedan byta ut den mot något annat under en tid. Det innebär att eleverna får gott om 

tid på sig att både läsa och bearbeta skönlitteraturen utan avbrott. I årskurs åtta har 

eleverna varje vecka ett helt eget läspass på schemat, vilket ägnas endast åt läsning och 

bearbetning av litteratur. Eleverna i årskurs åtta arbetar också i tema ibland och då 

integreras läsning med skrivning och andra svenskämnesaktiviteter. Dessa teman pågår 

då under en längre tid, och ger således eleverna möjlighet att, utan att bli avbrutna, arbeta 

med skönlitteraturen. Det är trots allt viktigt med regelbundenhet och det läspass som 

finns utlagt på schemat i årskurs åtta tycker jag borde finnas till även för årskurs sju. Jag 

tror att eleverna skulle gynnas av att veta att de har en ”läsdag” i veckan då de alltid läser. 

De skulle skapa en rutin och en vana hos dem och förbereda dem på vad de förväntas 

göra. Man kan inte vänta sig att en klass där eleverna inte är vana vid att läsa tyst plötsligt 

ska klara av det, utan att ge dem någon typ av förberedelse ( Chambers, 1994, s 123).

Läraren i årskurs sju inledde vår intervju med att säga att hon själv var intresserad av 

skönlitteratur och hade som mål att arbeta mycket med litteratur i sina klasser. Molloy 

menar att en lärares attityder påverkar och styr undervisningens karaktär och detta skulle 
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då kunna förklara läsningens framskjutande position i undervisningen hos just denna 

lärare. På liknande sätt borde de då innebära att om en lärare avskyr att läsa böcker och 

inte alls är intresserad av litteratur så påverkar det också dennes undervisning, och 

följaktligen också elevernas möjligheter till läsning. 

Bearbetningen av skönlitteraturen följer ett klassiskt mönster i både årskurs sju och åtta. 

Eleverna förväntas läsa en bok eller text och sedan skriva en reflektion. Det positiva med 

reflektionstexten är att eleverna på egen hand, i lugn och ro, får fundera över det som de 

har läst. Lars Wolf (2001, ss 135-138) betonar också vikten av reflektion. Han menar att 

eftersom eleverna också genom litteraturen ska lära sig något om sig själv måste de ges 

tid för egen reflektion av sina värderingar och åsikter. Det som dock kan sägas är att 

förlusten av den tysta och skrivna reflektionen är det utbyte av tankar som man går miste 

om. När det gäller just diskussioner och meningsutbyten är det troligtvis mest effektivt att 

organisera någon form av boksamtal. Både i årskurs sju och i årskurs åtta brukar eleverna 

prata om sina böcker, men lärarna har ingen given mall eller ram för samtalen utan de är 

av mer spontan natur. Jag tror att för att lyckas med ett litteratursamtal, för att elever och 

lärare ska finna det givande, behövs en hel del träning och rutin. Det tar lång tid att få 

eleverna vana vid en ny rutin och kanske särskilt då det gäller en muntlig aktivitet som 

denna.  Wolf (2001, ss 135-138) menar att det är viktigt att ge eleverna möjlighet till 

muntliga litteraturreflektioner för att lära känna varandra som litteraturläsare och på så 

vis får förståelse för hur olika man kan läsa texter.

I kursplanen för svenska för grundskolan finns mål för hur undervisningen i ämnet ska 

bedrivas och vad den ska resultera i. De här målen är också de mål som lärare ska utgår 

ifrån när de planerar sina moment i svenskundervisningen. Båda mina intervjuade lärare 

planerar sina moment med utgångspunkt i dessa. De säger dock att de upplever målen 

som alltför generella och allmänna och att det på så sätt inte alltid är så enkelt att veta om 

man lyckats inkludera alla moment i sin planering. Däremot tyckte båda två att eftersom 

målen går att tolka på olika sätt så får den enskilde läraren fritt spelrum att själv 

bestämma hur undervisningen ska se ut, vilket förstås kan vara både positivt och negativt. 

Återigen visar det sig att lärarens egen attityd och intresse för läsningen påverkar 
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undervisningen i hög grad och Brodow uttrycker sig så att alla lärare förstås är olika till 

sin läggning och en del har större ork till engagemang än andra (Brodow, 2002). Att 

kursplanens otydliga mål verkar vara en bidragande orsak till att undervisningens kvalitet 

varierar tycker jag är anmärkningsvärt, då kursplaner och övriga styrdokument syftar till 

att i första hand vägleda och hjälpa läraren istället för det motsatta.

Den litteraturundervisning som jag undersökt i min studie är en modern och uppdaterad 

typ av litteraturundervisning. Den har i stort frångått den traditionella synen på 

svenskämnet som språkligt färdighetsämne och har i stället elevens intresse och 

förutsättningar i fokus. Om man ska placera den här typen av litteraturundervisning under 

någon av Malmgrens (1996) tre ämneskonstruktioner av svenskämnet skulle den hamna 

mitt emellan konstruktion två och tre, ”svenska som ett litteraturhistoriskt 

bildningsämne” och ”svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne” (se kap 2).

Konstruktion nummer två har som mål att förmedla till eleverna vårt kulturella och 

litterära arv och konstruktion nummer tre fokuserar på elevgruppens egna intressen och 

utgår ifrån deras förutsättningar och erfarenheter. Utvecklingen av elevernas språk ska 

baseras på kunskapssökande arbete och innehållet i undervisningen är viktigt då det är 

elevernas intressen och nyfikenhet som ska driva deras språkutveckling framåt. Ett 

huvudmål är att utveckla elevernas förståelse för olika mänskliga frågor och erfarenheter 

och här används skönlitteraturen som utgångspunkt för samtal och diskussioner kring 

frågor av sådana slag.  Av de frågor jag ställt de båda lärarna framgår att deras 

undervisning bygger mycket på elevernas intressen och att arbetsformer och 

examinationer planeras utifrån elevernas förutsättningar och förmågor. 

7.2 Avslutande kommentar

Som blivande svensklärare har det varit oerhört intressant och inspirerande att ta del av 

det som är dagens litteraturundervisning i grundskolans senare år. Jag gick in i 

undersökningen utan att ha några förväntningar överhuvudtaget, men blev positivt 

överraskad. Mina erfarenheter sa mig att litteraturläsningen var underprioriterad och att 

eleverna inte gavs möjlighet att utveckla sin läsförmåga och sitt läsintresse i skolan. Detta 

visade sig inte stämma alls och tack och lov fick jag omvärdera min uppfattning och 
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tänka om. Elever läser böcker i skolan, kanske inte så stor omfattning som jag hoppats,

men betydligt mer än jag tidigare trott. Något som jag själv kommit att fundera över 

under undersökningens gång är det faktum att lärarens egen inställning till litteratur (eller 

vilket ämne det nu kan gälla) påverkar undervisningen. Detta kan tyckas självklart och 

verka helt naturligt, men det är något vi lärare i skolan verkligen bör fundera över hur vi 

ska hantera. Oavsett vad man tycker om det ena eller andra momentet har man som lärare 

inte rätt att nonchalera eller utesluta något av dem. Vi lärare bär ansvar för våra elevers 

utbildning och är alltför professionella för att låta våra egna intressen komma i första 

hand.



- 27 -

Litteraturförteckning

Brodow, B. 2005: Att arbeta med skönlitteratur i skolan Lund: Studentlitteratur

Brodow, B.2002: En skola som om elever betydde något Malmö: Gleerups utbildning AB

Chambers, A 1994: Böcker inom oss. Om boksamtal. Stockholm: Norstedts

Davidson, B och Patel, R. 2003: Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra
och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur

Lärarförbundet. 2004 Lärarens Handbok. Läroplan för de obligatoriska skolformerna 
(Lpo 94).
Stockholm: Lärarförbundet

Malmgren, L, 1996: Svenskundervisningen i grundskolan Lund: Studentlitteratur

Molloy, G. 2003: Att läsa skönlitteratur med tonåringar Lund: Studentlitteratur

Molloy, G. 2002: Läraren, litteraturen, eleven Stockholm: HLS Förlag

Norström, L. 1997: Bokprat Ekelunds

Persson, M. 2007: Varför läsa litteratur? : om litteraturundervisningen efter den 

kulturella vändningen Lund: Studentlitteratur

Rosenblatt, Louise M., 2002: Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa. Lund: 

Studentlitteratur.

Trost, J. 2005:  Kvalitativa intervjuer – tredje upplagan Lund: Studentlitteratur

Wolf, L. 2002: Läsaren som textskapare Lund: Studentlitteratur




