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1. Inledning

Vid upprepade tillfällen under min utbildning har jag träffat svensklärare som 

ämnesintegrerar, men endast ett fåtal har använt skönlitteratur (hädanefter litteratur) när de 

gör det. Efter att ha letat på bibliotek och Internet visade det sig att forskning om hur litteratur 

kan användas för att ämnesintegrera nästan är obefintlig. Hur gör lärare som använder 

litteratur vid ämnesintegration? På vilket sätt bidrar litteratur till samhällskunskap, 

naturkunskap eller andra ämnen som det är möjligt att integrera med? Vad är lärarnas avsikt

och vad vill de att eleverna ska ta till sig när de läser litteratur? Tidigare forskning gav inga 

svar på dessa frågor och det är där min studie fyller en lucka i forskningen. 

I kursplanerna för svenska A och B nämns litteraturanvändning vid ett flertal tillfällen. I 

svenska A ska eleven kunna formulera egna tankar och iakttagelser samt göra egna 

bedömningar vid läsning av olika texter från olika kulturer. Eleven ska även känna till vanliga 

myter och motiv i litteratur, som speglar frågor som har sysselsatt människor under olika 

tider. I B-kursen ska eleven kunna jämföra och se samband mellan texter från olika tider och 

kulturer samt mellan texter som har anknytning till elevens studieinriktning. 

Litteraturanvändningen nämns specifikt i kursplanen för svenska, men säger läroplanen för de 

frivilliga skolformerna (Lpf 94) någonting om ämnesintegration? Läroplanen understryker att 

det ska finnas ett sammanhang i undervisningen och att lärare ska samverka med andra, vilket 

många lärare gör genom att ämnesintegrera. Skolan har som uppgift att sträva efter flexibla 

lösningar vad gäller organisation, kursutbud och arbetsformer. Det framgår även att det 

behövs gränsöverskridanden mellan olika arbetsområden för att eleven ska kunna följa 

utvecklingen i yrkeslivet och detta ställer i sin tur krav på skolans arbetsformer. Elevernas 

kunskapsutveckling är beroende av om de får se samband. Det framgår i Lpf 94 att 

möjligheten att få överblick och sammanhang kräver särskild uppmärksamhet i en 

kursutformad skola. Eleverna ska få möjlighet att reflektera över erfarenheter samt tillämpa 

sina kunskaper. Ämnesintegration nämns därmed inte specifikt men en samverkan mellan 

lärare efterfrågas. 
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Min undersökning studerar litteraturanvändning vid ämnesintegration ur ett lärarperspektiv. 

Den avser att undersöka hur litteratur bearbetas och hur lärarna anser att det ämnesintegrerade 

arbetssättet påverkar eleverna. Detta har undersökts genom intervjuer med fyra verksamma 

svensklärare på olika skolor och program. 

1.1 Definition av begrepp 

Här ges de definitioner på begrepp som förekommer i min studie. 

Lärare Fyra svensklärare på olika program har intervjuats så lärare innebär 

mer specifikt svensklärare. 

Litteratur Skönlitteratur förenklas i detta arbete till litteratur.

Ämnesintegration Enligt nationalencyklopedin är ämnesintegration när undervisning i 

besläktade ämnen samordnas för att ge eleverna utökade insikter.1

Ämnesintegration innebär i denna studie när svenska samarbetar 

med andra ämnen 

2. Syfte 

Syftet med studien är att belysa, kartlägga och analysera hur svensklärare använder litteratur 

vid ämnesintegrerat arbete och hur detta arbetssätt, enligt lärarna, anses påverkar eleverna. 

2.1 Frågeställningar

Vilken funktion ges litteraturen vid ämnesintegration och hur behandlas den? 

Vilken typ av litteratur används och på vilket sätt bidrar litteratur till det ämnesintegrerade 

arbetet?

Hur anser läraren att eleverna upplever användningen av litteratur vid ämnesintegration? 

Vilka svårigheter finns det när man integrerar svenska och litteratur med andra ämnen? 

                                               
1 Nationalencyklopedin, www.ne.se

http://www.ne.se
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3. Bakgrund 

3.1 Ämnesintegration

3.1.1 Ingången till ämnesintegrerat arbete

Eget arbete, när elever arbetar själva med ett givet ämne inom en given tidsram, utvecklades i 

svensk skola under 1970-talet. Filosofie doktor Inger Eriksson anser att eget arbete historiskt 

spåras till idéer om barns frihet, ansvar och elevcentrerad undervisning. Denna utveckling var 

en effekt av en annan progressiv idé som var rådande under 70-talet, den åldersintegrerade 

undervisningen. Eget arbete ansågs vara en lämplig metod på grund av elevernas olika 

kunskapsnivåer. Som del av ett integrerat arbetssätt har individbaserat skolarbete vuxit fram 

genom åren eftersom det är upp till varje lärare, lärarlag, och skolenhet hur undervisningen 

ska organiseras. Eget arbete tycks ha fungerat bättre än den välbekanta klassundervisningen. 2

Detta visar på att någonting har hänt under historiens gång och nedan kommer en kort 

sammanfattning om några teorier och händelser som gjort att ämnesövergripande arbete har 

blivit mer aktuellt. 

Det går att tala om olika kunskapstyper. Arfwedson och Arfwedson tar upp två typer. Den ena 

går ut på att eleverna ska ha kunskap som redan finns i samhället, det kan kallas för kulturarv 

eller är kunskap som redan är fastställd.3 Den andra riktar in sig på den lärandes egen aktivitet 

och denna aktivitets betydelse för inlärningen. Eleven ska alltså söka sin egen kunskap och 

inte bara reproducera redan existerande kunskap. John Dewey utvecklade en tanke om en 

problemmetod redan i början av 1900-talet där han menade att eleverna ska föreläggas ett 

problem som gärna är av praktisk natur. Problembaserat lärande, PBL, utvecklades sedan där 

grundstenen är att ta till sig kunskap och göra den till sin egen. Arfwedson och Arfwedson 

menar att Dewey var övertygad om att det praktiska arbetet hade betydelse för intellektets och 

den sociala förmågans tillväxt.4 Problembaserat lärande har senare utvecklats och problem har 

istället blivit projekt, och projektmetoden kom till. Ända sedan 1962 års läroplan kom, Lgr 

62, har det funnits en integrationssträvan. Enligt Andersson gav 1964 års skolkommission 

uttryck för att enbart ämnesundervisning inte ger tillräckligt med kunskap om världen. Det 

började talas om orienteringsämnen, såsom naturorienterade ämnen och samhällsorienterade 

                                               
2 Österlind, E. (2005). Eget arbete – en kameleont i klassrummet. Lund. Studentlitteratur, s. 163ff.
3 Arfwedson, G. & Arfwedson, G. (2002). Didaktik för lärare. Stockholm: HLS förlag, s. 40. 
4 Ibid., 67f. 
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ämnen, men det talades inte om att de i huvudsak skulle vara ämnesövergripande. Med Lgr 69 

började en integration av olika ämnens innehåll genom att ämnesblock skapades genom 

metoder som grupp-, tema- och projektarbete. Med Lgr 80 hade integrationsbegreppet spridit 

sig till personalsidan. Arbetsenheter och lärarlag infördes för att bryta separationen mellan 

lärare. 5

Vad gäller svenskämnet beskriver Malmgren och Thavenius den förändring som skedde i 

slutet av sjuttiotalet. Språket skulle utvecklas via moment där litteratur ansågs ge övning i 

läsfärdighet. ”Tron på effektivare färdighetsträning som vägen till en bättre svensk-

undervisning levde under hela sjuttiotalet vidare hos ämnesexperter, i lärarutbildningar, 

utredningar och propositioner.”6 Det fanns däremot kritik till detta. Eleverna arbetade 

isolerade från varandra och uppgifterna var genomgående isolerade från vad eleverna kunde 

uppfatta som ett meningsfullt sammanhang. Arbetssättet tenderade att förstärka de 

kunskapsmässiga och språkliga skillnaderna mellan eleverna. ”Utvecklingsarbetet växte i 

medvetenhet under slutet av sjuttiotalet och konsekvenserna för svenskundervisningen blev 

allt tydligare. […] På högstadiet utvecklades projektundervisningen och temastudierna, ofta i 

samverkan med samhällsorienteringen.”7 Under samma period utvecklades en 

svenskundervisning som handlade om försök med språkanvändning i kommunikativa 

sammanhang med tema- och projektarbeten och problemorienterade studier. 

Utgångspunkten blir inte ett visst ämnesmoment eller en viss obligatorisk text utan ett 
tema, ett problem eller olika eleverfarenheter som man skall skaffa sig fördjupad kunskap 
om. I detta arbete blir litteraturen en kunskapskälla och texterna får kvalificera sig för 
arbetet. De läses i första hand för att de kan ge svar och perspektiv på vissa frågor 
samtidigt som den estetiska och språkliga förståelsen och förmågan fördjupas, inte för att 
de representerar en viss epok eller tillhör en litterär kanon. Texterna kan också användas 
som ingång och problemgenerering till ett tema, projekt eller erfarenhetsområde.8

Kritiker till ett tema- och projektorienterat arbete i svenska anser att litteraturen och 

kulturarvet får för lite utrymme och blir för slumpartad. Det blir helt enkelt mer 

samhällskunskap istället för svenska. I och med Supplement 80 börjar ett arbete med 

läroböcker där bland annat Brodowpaketet nämns där fokus ligger på svensk poesi och 

förmedlandet av ett svenskt kulturarv. Brodowpaketet är ett läromedelspaket i svenska som

                                               
5 Andersson, B. (1994). Om kunskapande genom integration. Stockholm: NA-spektrum, s. 9f.
6 Malmgren, G. & Thavenius, J. (1991). Svenskämnet i förvandling, historiska perspektiv – aktuella utmaningar.  
Lund: Studentlitteratur, s. 85.
7 Ibid., s. 89.
8 Thavenius, J. (1999). Svenskämnets historia. Lund: Studentlitteratur, s. 107.
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länge var det dominerande läromedlet och kom att bli riktningsgivande för kommande 

läromedel. Det består av en lärobok, en antologi, en separat dramatikvolym, en studiebok för 

eleven, en lärarhandledning samt ett ljudband.9

3.1.2 Kursplanen och Lpf 94

Ordet ämnesintegration nämns inte specifikt i kursplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 

94) men det betonas på flera ställen vikten av sammanhang. Brodow hänvisar också till de 

centrala dokument som säger att eleverna ska bibringas en helhetsupplevelse av 

undervisningens innehåll och ges möjlighet att bilda sammanhang, i både stoff, perspektiv och 

kunskapsformer.10 I Lpf 94 kan man läsa att: 

Elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de får möjlighet att se samband. Skolan 
skall ge eleverna möjligheter att få överblick och sammanhang, vilket fordrar särskild 
uppmärksamhet i en kursutformad skola. Eleverna skall få möjlighet att reflektera över 
sina erfarenheter och tillämpa sina kunskaper.11

Även skolans rektor har ansvar och detta när det gäller att: ”det kommer till stånd samverkan 

mellan lärare i olika kurser så att eleverna får ett sammanhang i sina studier.”12 Detta ställer 

krav på helhetssyn i undervisningen. Ämnen ska inte delas in i separata moment eller block 

och med dels specifika krav på samordning mellan de olika ämnena. I kursplanen för svenska 

beskrivs det också att svenskläraren i samverkan med andra lärare ska ta ansvar för att en 

kunskapsutveckling sker och att eleverna ser en helhet i sin utbildning. Mål som skolan ska 

sträva efter, som också står i kursplanen, är att eleven: ”uppfattar en helhet i sin utbildning 

och kan tillägna sig nya begrepp, förstå sammanhang och tillämpa sina kommunikativa 

färdigheter inom olika ämnen och kunskapsområden som är aktuella för den valda 

studieinriktningen”13

3.1.3 Arbetsmetoder vid ämnesintegration 

Det finns ett antal arbetssätt som är förhållandevis typiska vid ämnesintegrerat arbete. Dessa 

är eget arbete (vilket nämnts ovan vad gäller elevcentrerat arbete), grupparbeten, temaarbeten 

och projektarbeten. Dessa beskrivs kortfattat nedan. 

                                               
9 Ibid.
10 Brodow, B. (1996). Perspektiv på svenska – del 1 helheten. Ekelunds förlag AB, s. 215.
11 Skolverket. (1994). Lpf 94, s. 6.
12 Ibid., s. 17.
13 Skolverket. (1994). Kursplaner i svenska för gymnasieskolan. 



6

Grupporienterat arbete eller ett elevstyrt arbetssätt beskriver Brodow. Eleverna får inte 

hållbara och tillämpbara kunskaper genom katederundervisning men inte heller genom för löst 

strukturerade grupparbeten. Han menar att det är de aktiva, intresserade och studievana 

eleverna som har lättast för denna metod. Vid ett grupparbete lär eleverna sig mest genom att 

pröva sig fram, aktivt söka kunskap samt internalisera kunskapen genom samtal med 

kamrater. Personligheten stärks genom eget ansvar men svaga elever kan ha det svårare.14

Temastudier förekommer också. ”Ett temastudium kan helt hålla sig inom svenskämnets 

traditionella ämnesstoff, språk och litteratur, men det kan givetvis också ges vidare ramar och 

samordnas med stoffet i andra ämnen som eleverna läser samtidigt.”15

Projektarbete är en arbetsform som skär över ämnesgränserna och bearbetar ett problem i nära 

anslutning till den samhälleliga verklighet där det förekommer. 

En av avsikterna bakom projekt med undersökande arbete ute i samhället är ju att 
eleverna ska få göra nya upptäckter och få nya erfarenheter och insikter som kanske inte 
är så lätta att levandegöra i den vanliga skolundervisningen. [---] En kritik som ofta 
framförs mot projektarbetsformen är att de språkligt svaga eleverna och elever som är 
svårmotiverade för skolarbetet inte får sitt behov av tillräckligt omfattande och 
kontinuerlig färdighetsträning tillgodosett.”16

3.1.4 Varför/Varför inte ämnesintegrerat 

Det finns mycket kritik mot men även fördelar med ämnesintegrerade studier. Här kommer 

några av dessa att beskrivas. 

Arfwedson anser att ämnesintegration ger eleverna en möjlighet till en helhetssyn och en 

förståelse av sambanden mellan ämnena, det skapar en överblick av en komplex verklighet, 

läraren stimuleras och spar tid i det långa loppet.17 Om grupparbete är arbetssättet vid

ämnesintegrationen skriver samma författare att det ger eleverna större möjlighet att ställa 

frågor och på ett annat sätt påverka informationens innehåll. Eleverna kan i större grad arbeta 

produktivt för att fylla egna behov och även utnyttja sina personliga resurser mer.18 Brodow 

menar att vad som gör att eleverna lyckas är detsamma för alla ämnen: ”elevernas motivation, 

deras aktiva arbete med stoffet, konkretiseringen av stoffet, individualiseringen och 

                                               
14 Brodow, B. (1996, del 1), s. 182f. 
15 Ibid., s. 188.
16 Ibid., s. 193.
17 Arfwedson, G. (1989). Ämnesintegration i lärarutbildning och skola. Stockholm: T-tryck, s. 6f.
18 Arfwedson, G. (1972). Grupparbetsmetodik. Skolöverstyrelsen. Bohuslän: Liber AB, s. 58ff.
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samarbetet”.19 Grupparbete ger eleverna möjlighet att välja ett område som intresserar dem, 

varje elev får möjlighet att uttrycka sina tankar angående ämnet, de får jobba i egen takt och

kommunikationsförmågan tränas. Brodow fortsätter med att poängtera att den mer personliga 

produkt eleven åstadkommer kan stärka självkänslan samt ger träning i ansvarstagande och 

tidsplanering. 

Det finns relativt många beskrivna problem som kan uppkomma vid ämnesintegration. 

Brodow hävdar att en viktig del i ett samarbete är att lärarna har samma kunskapssyn, är utan 

prestige och är villiga att lägga ner den tid som krävs. Han talar om rädslan över att svenskan 

ska bli en ”hjälpgumma” till de andra ämnena. Vidare menar Brodow att om arbetsmetoden är 

grupparbete så kan samarbetsproblem förekomma samt problem att finna material. Det kan 

även vara svårt för eleverna att se vad de har lärt sig av arbetet. Detta, poängterar han dock,

kan vara problem som uppkommer på grund av brist på vana.20 Arfwedson menar att det 

ställer högre krav på eleverna eftersom gruppen måste överta en del av lärarens 

ledningsfunktioner. Det blir ofta organisationen av arbetet som ställer till med mest 

problem.21 ”Tema- och projektorganisering har – precis som ämnesstudier – både för- och 

nackdelar. Det är inte bara det att man lätt hamnar i negativa synpunkter på en rådande 

ordning […] Det är också svårt att få tag i undervisningsmaterial som passar skolans 

elever.”22 När det talas om integrering menar Andersson att det är viktigt att försiktigt avväga 

de olika delarna i arbetet. Sammanhanget tappas lätt bort och ett detaljkunnande skapas men 

det kan även bli för diffust. Skolan måste hjälpa eleverna att skapa sammanhang och mönster 

och där menar han att ämnesundervisning inte är tillräcklig och att skolan måste utveckla 

integrationsdimensionen. ”Det gäller att hantera den nödvändiga integrationen på ett 

realistiskt sätt. Hellre verklig integration i det lilla och partiella formatet än försök att skapa 

en ’grand theory’, ’unified science’, teoretisk integration av flera ämnen eller vad det nu kan 

vara fråga om.”23 Andersson menar att det är mer fördelaktigt att integrera mindre avsnitt med 

en tydlig länk och koppling istället för att försöka koppla samman flera ämnen utan ett tydligt 

mål.

                                               
19 Brodow, B. (1996, del 1), s. 16.
20 Ibid., s. 223. 
21 Arfwedson, G. (1972), s. 67f. 
22 Arfwedson, G. & Arfwedson, G. (2002), s. 216.
23Andersson, B. (1994), s. 41.
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3.2 Litteraturanvändning i skolan 

3.2.1 Historisk tillbakablick 

Litteratur har under hela 1900-talet varit en del av den svenska undervisningen. Malmgren 

och Thavenius beskriver att en personlig litteraturläsning och levande förmedling av 

kulturarvet betonades under första delen av 1900-talet. På sextiotalet kom barn- och 

ungdomsböcker in på bred front. I och med Lgy 70 infördes en kvantitativ norm. När mer 

problemorienterade studier, temastudier och projektarbeten började genomföras i slutet av 70-

talet, skulle litteraturen användas för att ge svar och perspektiv på vissa frågor samtidigt som 

den estetiska och språkliga förståelsen och förmågan fördjupades. I takt med att litteraturens 

roll förändrades så började även olika litteraturs värde diskuteras.24 Brodow beskriver hur 

debatten angående populärlitteratur gick. Populärlitteraturen som även var kallad

skräplitteratur och kioskböcker förkastades under en lång tid av det kulturella etablissemanget 

där skolan är inräknad. Motiveringen var att det var moraliskt förkastligt, förstörde ungomen 

och stal tid från den goda litteraturen. Litteratur har även setts som ett redskap i elevernas 

socialisationsprocess men även som bärare av ett kulturarv.25 Han diskuterar angående en 

artikel skriven av Gudleiv Bø som menar att den seriösa litteraturen och populärlitteraturen 

ställer olika krav på sättet att läsa. Han anser att ”den seriösa” litteraturen konfronterar läsaren 

med den komplexa verkligheten som den framstår i mötet mellan författarens tolkning av 

verkligheten och läsarens förståelse. I populärlitteraturen menar han att läsaren möter en 

fiktion av verkligheten som hon eller han utifrån sina subjektiva och hemliga drömmar önskar 

att den vore. Båda kategorierna anses viktiga och de bör komplettera varandra men han 

betonar att det är viktigt att eleverna är medvetna om att populärlitteratur förmedlar en 

önskedröm. 26 Denna uppfattning upplevs väldigt långt från vad som står skrivet i kursplanen 

för svenska. 

3.2.2 Kursplanen och Lpf 94 

I Lpf 94 står det följande om litteraturanvändning: det är skolans ansvar att varje elev lär sig 

att söka sig till saklitteratur, skönlitteratur samt övrigt kulturutbud som en källa till kunskap, 

självinsikt och glädje. I kursplanen för svenska förtydligas detta: 

                                               
24 Malmgren, G. & Thavenius, J. (1991), s. 80ff. 
25 Brodow, B. (1996). Perspektiv på svenska – del 2 momenten. Ekelunds förlag AB. s. 208ff.
26 Gudleiv, B. (1987). ”Populærlitteraturens retorikk”. ( Norsk Litterær Årbok). Oslo: Det Norske Samlaget, s. 
43.
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Den kulturella identiteten uttrycks bl.a. i språket och litteraturen. Mötet med språk, 
litteratur och bildmedier kan bidra till mognad och personlig utveckling. Utbildningen i 
ämnet svenska syftar till att ge eleverna möjligheter att ta del av och ta ställning till 
kulturarvet och att få uppleva och diskutera texter som både väcker lust och utmanar 
åsikter.27

Litteraturläsningen har alltså flera syften. Eleverna ska läsa för lust och glädje, hitta det 

allmänmänskliga och allmängiltiga under olika perioder samt läsa för att få självkännedom. I 

B-kursen betonas i en högre grad hur litteraturen speglar sin tid och rådande 

samhällsförhållanden. Genom läsning tillägnar sig eleverna ny kunskap och nya begrepp. De 

lär sig se sammanhang, granska kritiskt, tänka logiskt och värdera och det förtydligas hur 

kunskap görs synlig och hanterbar genom språket. Brodow betonar vikten av att läsa litteratur 

som speglar vuxnas och barns villkor i dagens samhälle men även texter som speglar en 

gången tid är av vikt för att eleven ska förstå hur samhället har utvecklats.28

3.2.3 Efterarbete och arbetsmetoder 

Vid allt skolarbete är det viktigt att eleverna är medvetna om målet med arbetet. Frågan 

”varför?” ska alltid besvaras; varför just den litteraturen läses, varför den ska diskuteras på ett 

visst sätt, och så vidare. Brodow pekar på att det i svenska är viktigt att läsningen följs upp 

med en bearbetning av texternas innehåll. ”Texter har naturligtvis ett kunskapsvärde om 

eleverna på egen hand reflekterar över dem, men förståelsen fördjupas om texterna bearbetas 

och diskuteras i en grupp där både kamrater och lärare ingår.”29 Den viktigaste och kanske 

mest använda metoden för efterbehandling anser han är litteratursamtal i helklass. 

Recensioner är även vanligt och kan vara användbart om eleverna studerar professionella 

recensioner så deras egen kan bidra till en ökad textförståelse vilket dessutom kan locka 

klasskamrater att läsa boken. Han föredrar också att eleven först har presenterat sin text 

muntligt för att få svara på frågor och synpunkter från kamraterna. När det gäller samtal så 

pekar han på öppna frågor vilket gör att det inte finns några generella frågeställningar.30 Maria 

Ulfgard, som har undersökt flickors förhållande till litteratur, drar slutsatsen att det samtalas 

för lite om litteratur i klassrummet. Det förefaller som att läsningen i skolan ofta blir

hängande i luften och redovisas vanligtvis i en bokrecension. Det finns även positiva exempel

                                               
27 Skolverket. (1994). Kursplaner i svenska för gymnasiet.
28 Brodow, B. (1996, del 2), 178f.
29 Ibid., s. 177.
30 Ibid., s. 242ff.
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när läsning uppföljs med reflekterande skrivning och samtal men slår fast att detta inte hör till 

vanligheten.31

En form av boksamtal presenteras av Chambers. Det går ut på en ”jag-undrar”-inriktning där 

läraren verkligen vill höra om läsarens upplevelser, tankar, känslor och minnen som väcks. 

Han vill inleda en dialog med eleverna och hans tankar har varit bärande för andra tankar och 

teorier kring boksamtal.32 Molloy menar att Chambers metod har många fördelar men att den 

är anpassad till yngre åldrar. ”I högre åldrar bör läraren också stödja sina elever att se hur 

olika livserfarenheter genererar olika texttolkningar”.33 Detta är enligt Molloy en förutsättning 

för att eleven på egen hand och i samspel med andra kan vidga sina erfarenheter genom 

läsning. Elever tränar att reflektera och tänka kritiskt genom att arbeta med sina egna och 

andras texter. Läsning av litteratur måste sättas in i ett större socialt, politiskt och kulturellt 

sammanhang. Molloy beskriver att hennes mål inte är att få elever att läsa mer litteratur i sig 

utan målet är att stödja eleverna i att finna möjligheter att spegla och diskutera för dem viktiga 

frågor i olika texter.34

Molloy är rädd att det finns risk att textens form tar överhanden men att den risken minskar 

om skönlitteratur kombineras med elevernas skrivande. Hon föreslår användning av en 

läslogg där eleverna skriver ner reflektioner över en läst text. På det sättet ges alla elever 

tillfälle att yttra sig och läsloggen är en lätt metod att arbeta med. Läsloggar är enligt Molloy 

skriv- och tankeutvecklande med hänvisning till en studie gjord av Olga Dyste. Det har visat 

sig att läsa, skriva, samtala om det lästa och det skrivna tycks passa flickor och pojkar lika 

bra. Detsamma gäller för andra kreativa metoder såsom att gå in i rollspel eller användning av 

musik. Istället upptäckte hon att det fanns skillnader mellan tysta och pratsamma elever. Det 

hon fann var att om eleverna hade fått skriva någonting först, t ex loggbok, så deltog även de 

tysta eleverna aktivt i gruppsamtal. 

När vi läser och arbetar med skönlitteratur som bas, finns det material som eleverna 
kommer att arbeta med ’på timmarna’ i sitt möte med texten och i de existentiella frågor 
som deras läsningar av texten lyfter fram, faktorer som är utmärkande för en estetisk 
läsart. Dessutom finns textens utveckling, miljöbeskrivningarnas funktion, textens olika 

                                               
31 Ulfgard, M. ”Fritidsläsning – bara en privatsak?” (Svensklärarföreningens årsskrift 2003. Svensklärarserien 
226), s. 105ff.
32 Chambers, A. (1993). Böcker inom oss. Stockholm: Rabén & Sjögrens Bokförlag, s. 56f.
33 Molloy, G. (2008). Reflekterande läsning och skrivning. Studentlitteratu, s. 78.
34 Molloy, G. ”Det nya (svensk)ämnet för båda könen” (Svensklärarföreningens årsskrift 2003. Svensklärarserien 
226), s. 119ff. 
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dramatiska höjdpunkter, faktorer som är utmärkande för en efferent läsart. Textens 
innehåll och olika metodiska redskap kopplade till elevernas egna erfarenheter och 
gestaltade i deras egen skapande verksamheter kan de läsning av skönlitteratur en 
struktur.35

3.3 Litteraturanvändning vid ämnesintegration 

3.3.1 Tematisk undervisning

Vad som utmärker tematisk undervisning är bland annat att olika ämnen integreras till en 

helhet. Olika färdigheter som att läsa och skriva övas i funktionella sammanhang och det 

tematiska innehållet sätts i centrum, enligt Jan Nilsson. Innehållet ska ha en tydlig koppling 

till elevernas vardagserfarenheter och vardagliga förståelse av olika samhälleliga företeelser. 

Det är också oberoende av traditionella läromedel och läsning av skönlitterära texter har en 

central funktion. Nilsson beskriver två typer av temainnehåll: skolämnesorienterade 

(forntiden, vikingatiden, Afrika osv.) eller problem-/relationsorienterade (mobbning, rädsla 

osv.). Vid den första gruppen så är det oftast de samhällsorienterade ämnena som styr valet av 

undervisningsinnehåll. Det är då vanligt att svenskan ”försvinner” i SO-undervisningen med 

motiveringen att eleverna läser och skriver en hel del i sina arbetsböcker. Nilsson anser att 

ofta har den skönlitterära läsningen inget att göra med det som pågår i SO-undervisningen. 

Eleverna läser böcker efter fritt val och de texterna är ofta fristående från all annan 

undervisning. De svenskämnen som skymtas är svenska som ett färdighetsämne där läsning är 

en färdighet som måste tränas upp eller som ett litteraturhistoriskt bildningsämne där exempel 

klassiker utgör en del. Han beskriver även när elever får läsa litteratur som kopplas till vad 

som studeras inom andra ämnen. Om Afrika behandlas i SO kan eleverna få läsa böcker som 

anknytning till den kontinenten. Det finns då ett ytligt innehållsmässigt samband mellan 

ämnena. Då skulle skönlitteraturen kunna fylla en funktion som källa till kunskap och inte 

bara en källa till läsupplevelse. Han menar dock att det är ovanligt, utifrån vad han har sett, att 

texterna och elevernas tolkningar av dessa har lyfts fram och bearbetats på ett mer utförligt 

sätt. Trots att det finns en koppling mellan ämnena så är kopplingen svag eller obefintlig 

eftersom litteraturen inte haft rollen av kunskapskälla i första hand. Det har varit upp till 

eleven att göra spontana kopplingar. Nilsson menar att undervisningsinnehållet ska styra valet 

av litteratur.36 Beroende på vad eleverna ska ta reda på läser de olika saker. Läroböcker ska 

                                               
35 Molloy, G. (2008), s. 264.
36 Nilsson, J. (2007). Tematisk undervisning. Andra upplagan. Studentlitteratur, s. 15ff.
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alltså ses som en av många källor och inte vara utgångspunkten. Textvalet beror på det 

tematiska innehållet. På så vis blir kopplingen tydligare. ”I en sådan[…] undervisning suddas 

ämnesgränserna ut. Det intressanta är inte vad som står på schemat utan vilka frågor som ska 

behandlas i undervisningen vid olika tillfällen.”37 Det som händer är att eleverna aktivt 

producerar en kunskap som har utgångspunkt i deras egna frågor och behov och studerar inte 

lösryckt fakta. Docent Silwa Claesson använder sig av Bertil Hammers begrepp, inre 

åskådlighet, som innebär att lärare ska vara väl bevandrade i litteratur för att ge eleverna just 

inre åskådlighet. Om man åskådliggör ett ämne eller tema via bilder och text så kan eleverna 

förknippa abstrakt kunskap med en konkret verklighet vilket Claesson utvecklar. 

Begreppet ser jag som välfunnet när det gäller att sätta ord på något som vi lärare 
använder oss av, men inte har haft ord för. Själva det faktum att skönlitteratur ofta är 
skriven med siktet på att ge en emotionellt laddad upplevelse och inte i första hand en 
pedagogisk pekpinne, gör den kvalitativt unik. Den vill vädja till våra sinnliga 
vardagserfarenheter och inte minst till vår fantasi. Den vill skapa inre bilder som knyter 
ny kunskap till den vi redan har. 38

Hon pekar på att litteratur kan hjälpa eleverna att förstå vad som beskrivs i exempelvis 

läroböcker. Ulfgard diskuterar vad litteratur ger läsare och pekar bland annat på hur 

exempelvis en historisk roman kan göra ämnet historia mer förståeligt. Via litteraturen kunde 

en elev i Ulfgards undersökning läsa om hur människor hade det och hur de kände istället för 

att bara läsa om de historiska händelserna under en viss tid. Det är romanens handling, 

miljöskildring och romanens karaktärer som är källan till ny insikt.39

Vem väljer innehållet? Här beskriver Nilsson två motpoler för att illustrera hur olika det kan 

se ut. Å ena sidan kan man ha ett helt fritt och individuellt elevval av teman, å andra sidan en 

undervisning där temavalet helt styrs av läraren. Det största fördelen med problemorienterade 

teman menar Nilsson, är att man skapar sammanhållna kunskaps- och undervisningskontexter 

där lärandet pågår under en längre och sammanhängande tid. Eleverna blir heller inte lika 

splittrade och behöver inte ändra vad Nilsson kallar deras intellektuella fokus och skapar 

istället en tematisk förväntning. Ett problemorienterat tema har som syfte att skapa 

sammanhang och fokus för eleverna. Denna metod kan inte genomföras genom arbete med 

traditionella läromedel vilket Nilsson anser är en fördel. En sådan användning är något läraren 

och eleverna i så fall kommer överens om. Arbetsmetoden medför dock vissa risker. Den 

                                               
37 Ibid., s. 22.
38Claesson, S. ”Att åstadkomma inre åskådlighet i SO-undervisningen med hjälp av skönlitteratur” 
(Svensklärarföreningens årsskrift 1991. Svensklärarserien 209), s. 83.
39 Ulfgard, M. (Svensklärarföreningens årsskrift 2003), s. 105ff.
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ansvariga läraren måste ha breda och goda ämneskunskaper och det finns risk för 

fragmentering om många lärare är involverade. Det kan dessutom bli problem att betygsätta 

eleverna. 

Vid litteraturläsning är det även viktigt att eleverna samtalar om boken. Trots att Nilsson 

tycker att elevernas erfarenheter är viktiga så handlar det mer om svenska som ett 

litteraturhistoriskt bildningsämne, detta då det till syvende och sist är texten och tolkningen av 

texten som är det centrala. Elevernas erfarenheter får kvalificera sig till texten eller elevernas 

erfarenheter används som ett medel att tränga djupare in i texten. Han refererar till Chambers 

och menar att skönlitteratur inte ska kvalificera sig till ett undervisningsinnehåll som knyter 

an till elevernas erfarenheter. Han föredrar ett upplägg där kopplingar görs mellan bokens 

innehåll, det tematiska innehållet och elevernas erfarenheter.40 Sahlberg och Leppilampa 

beskriver vad som kännetecknar inlärning av god kvalitet. Slutsatsen är att inlärning påverkas 

av många faktorer men lärarens viktigaste uppgift blir att skapa situationer där det blir möjligt 

för eleven att: ”granska sina tidigare erfarenheter och kunskaper, vara en aktiv deltagare i 

kunskapsprocesser samt hantera ny kunskap i ett så äkta och meningsfullt sammanhang som 

möjligt.”41 Subjektiva erfarenheter blir en objektiv kunskap med hjälp av social interaktion då 

exempelvis elever jämför sina föreställningar med varandra. 

3.3.2 Följder av litteraturläsning vid ämnesintegration 

Andra kunskaper inom t ex religion kan ges en dimension av personlighet, konkretion och 

engagemang via skönlitteratur. Litteratur är alltså en viktig kunskapskälla, vilket Brodow 

menar att eleverna är medvetna om med hänvisning till sin egen undersökning (Brodow, 

1985). Skönlitteratur utvecklar eleven då hon eller han får möta olika karaktärer att känna 

igen sig i men den vidgar även elevens förmåga att kunna sätta sig in i andra människors 

situation, tankar och känslor. Brodow diskuterar det faktum att de texter som förr lästes i 

skolan skulle tjäna som moralisk vägledning men anser att mycket av det vi läser har en etisk 

dimension och att denna ger utrymme för viktiga etiska och existentiella diskussioner i 

klassrummet. Han anser att barn har ett stort behov av att diskutera existentiella och etiska 

frågor och skönlitteraturen hjälper till med just detta och konkretiserar ämnet. ”Att litteraturen 

har en socialisationseffekt, det torde alla vara överens om. Men man bör nog inte ha en 

                                               
40 Nilsson, J. (2007), s. 85f. 
41 Sahlberg, P. & Leppilampi, A (1998). Samarbetsinlärning. Stockholm; Runa Förlag. s. 27.
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övertro på litteraturens effekt på sinnena så att man med dess hjälp kan fostra vidsynta och 

toleranta medborgare.”42 Det krävs mer än så för att utplåna trångsynthet och intolerans. 

Samtidigt som elevers erfarenheter skall tas på allvar och respekteras, så kan vi inte 
bortse från att en del av elevernas värderingar också balanserar på fördomens brant. Ett 
mål med läsning av skönlitteratur i skolan bör enligt min uppfattning vara att hos eleverna 
skapa en vidgad förståelse för deras uppfattning. Detta sker när de placeras i ett större 
socialt och historiskt sammanhang för att diskuteras ur ett demokratiskt perspektiv.43

Litteratur anses enligt Molloy, vilket citatet ovan åskådliggör, hjälpa till att skapa en vidgad 

förståelse vilket sker när litteratur bearbetas och placeras i ett större sammanhang. 

4. Metod 

4.1 Intervjuer 

Detta är en studie där jag eftersträvar information i verbal form. Eftersom mitt syfte och mina 

frågeställningar handlar om att kartlägga och tolka lärarnas uppfattningar har jag valt att

använda en kvalitativ metod. En kvalitativ studie kännetecknas enligt Trost av enkla och 

direkta frågor som får omfattande svar. ”Intervjun går bland annat ut på att förstå hur den 

intervjuade tänker och känner, vilka erfarenheter den har, hur den intervjuades 

föreställningsvärld ser ut.”44 För att på bästa sätt närma mig lärarnas arbetssätt och 

uppfattningar ansåg jag att ett personligt möte var nödvändigt där jag fick ta del av deras 

erfarenheter och tankar. 

Utformningen av intervjufrågor gjordes i flera steg. Inledningsvis skrev jag ner vilken 

information som eftersträvades genom intervjuerna. Sedan gjorde jag en skiss med de frågor 

som kunde tänkas ge svar på mina frågeställningar. Slutligen bearbetades frågorna vid 

återkommande tillfällen för att bäst rama in de behov som finns i studien. En intervju kan vara 

strukturerad och ostrukturerad. En strukturerad intervju består enligt Patel och Davidsson av 

frågor med fasta svarsalternativ och en ostrukturerad intervju har öppna frågor där den 

intervjuade kan svara med egna ord.45 Jag valde att formulera öppna frågor där lärarna hade 

möjlighet att ge uttömmande svar och har därmed undvikigt ledande frågor. 

                                               
42 Brodow, B. (1996, del 2), s. 180.
43 Molloy, G. (Svensklärarföreningens årsskrift 2003), s. 123.
44 Trost, J. (2005). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur, s. 23.
45 Patel, R. & Davidsson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur. s. 61.
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Jag ställde intervjufrågor med följdfrågor för att ta del av lärarnas kunskaper och information 

för att få ut mesta möjliga av intervjuerna. Det är viktigt enligt Kvale att låta den intervjuade 

tala i sin egen takt och inte avbryta. ”Det är nödvändigt att lyssna både till de direkt uttalade 

beskrivningarna och innebörderna och till vad som säga mellan raderna”46 samt att vara 

kritisk mot sina egna antaganden under intervjun. 

4.2 Urval

Jag tog kontakt med fyra verksamma lärare som jag, via egen erfarenhet eller tips från andra 

svensklärare, visste arbetar eller har arbetat ämnesintegrerat med litteratur. Jag visste att de 

arbetar med ämnesintegration men inte om användningen av litteratur förekommer. Vid första 

kontakten frågade jag därmed om de arbetar eller arbetat ämnesintegrerat med litteratur. 

Syftet med detta var att tillförsäkra att lärarna arbetar eller arbetat med det jag avser att 

undersöka. Sammanlagt gjordes intervjuer på fyra olika program och rektorsområden där tre 

av lärarna jobbar på yrkesförberedande program och en lärare på ett studieförberedande 

program.  

4.3 Material

Vid intervjutillfällena hade jag med mig ett formulär med intervjufrågor, en bandspelare samt 

ett block och en penna. 

4.4 Genomförande av intervju 

Tre av lärarna kontaktades via telefon och en via e-post. Jag presenterade kort mitt 

forskningsområde och syfte för lärarna och även mitt önskemål om att få göra en intervju. En

lärare ville ha intervjufrågorna i förväg och fick dessa via e-post. Samtliga intervjuer 

genomfördes på lärarnas arbetsplats på en tid de valde. 

Alla intervjuer spelades in, och bara ett fåtal anteckningar gjordes, eftersom det enligt Kvale 

är viktigt för den intervjuade att bli uppmärksammad.47 Genom att intervjuerna spelas in kan 

allt fokus läggas på den som intervjuas. Detta är i synnerhet viktigt då behov av följdfrågor 

uppstår och anteckningar kan störa flytet i intervjun. Jag var därmed uppmärksam på lärarna 

och kunde lättare flika in en följdfråga då anteckningar inte störde rytmen i intervjun. De 

                                               
46 Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur, s. 37.
47 Ibid. 
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inledande frågorna var av allmän art – exempelvis ställdes frågan om vilket program läraren 

arbetar på – för att sedan bli mer specifika, detta för att tydligare knyta an till studiens syfte. 

4.5 Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet (2002)48 har utformat fyra forskningsetiska principer som ska bidra till ett 

etiskt förhållningssätt inom svensk forskning. Dessa principer har till syfte att skydda 

deltagare i forskning från att känna sig förödmjukade, kränkta eller skadade. Principerna 

består av ett informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt ett nyttjandekrav. 

Detta innebar att deltagarna ska informeras om den aktuella forskningens syfte och därmed 

upplysas om att ett deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan. 

Forskaren ska därefter inhämta deltagarens samtycke. Konfidentialitet ska garanteras och 

personuppgifter ska förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. Slutligen får inhämtad 

information endast användas i forskningsändamål. 

Lärarna informerades, i samband med att de blev tillfrågade om att delta i studien, om att ett 

deltagande är helt frivilligt och helt anonymt. De fick nödvändig information, såsom att det 

var fråga om en intervju som skulle spelas in och ungefärlig beräknad tid för en intervju. Efter 

lärarna gett samtycke till att delta och en intervju genomförts har deras riktiga namn inte 

förekommit i studien. Istället benämns lärarna A, B, C och D. 

5. Resultat 

5.1 Lärarna 

5.1.1 Lärare A

Lärare A arbetar på ett studieförberedande program och uppger att litteratur används i stor 

utsträckning i undervisningen. Ämnesintegration är ett återkommande inslag som förekommer 

i alla klasser minst en gång per termin. Läraren integrerar frekvent med historia, 

samhällskunskap och psykologi. Detta beror på att det är enkelt att hitta litteratur som passar 

dessa tre ämnen. Val av litteratur gör läraren utifrån en premiss, vilket är innehåll. Exempelvis 

deckare är ett vanligt förekommande val vid ett samarbete med samhällskunskap, och 

historiska romaner vid integration med historia. Även psykologi anges vara lätt att samarbeta 

                                               
48 Vetenskapsrådet (2002) www.vr.se

http://www.vr.se
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med av den orsaken att litteratur väldigt frekvent skildrar problem eller en karaktär som mår 

dåligt. 

5.1.2 Lärare B

Lärare B arbetar på ett yrkesförberedande program där majoriteten av eleverna är pojkar. 

Ämnesintegration förekommer regelbundet men endast med de eleverna som går första året. 

Läraren har under flera år integrerat med samma ämnen, vilket är två av elevernas 

karaktärsämnen. I dagsläget är användningen av litteratur vid ämnesintegrationen nästan 

obefintlig men läraren anser att det finns möjlighet att använda den vid ämnesintegration med 

”i stort sett alla ämnen om man är flitig”. Att läraren i dagsläget inte använder litteratur tros 

beror på det utarbetade samarbetet med de två karaktärsämnen som förekommit under en lång 

tid. Detta samarbete anses ha blivit en vana och ges som förklaring till varför endast detta 

samarbete förekommer. 

5.1.3 Lärare C

Lärare C arbetar på ett studieförberedande program och övervägande delen av eleverna är 

flickor. Numera arbetar läraren med en lärlingsutbildning där ämnesintegration sker ute i 

verksamheten. Även där sker integration med hjälp av texter vilket för det mesta är 

faktatexter. Det är dock lärarens arbete med litteratur och integration med andra skolämnen 

som ligger i fokus för intervjun och studien. Ämnesintegration sker frekvent med

samhällskunskap och programmets karaktärsämnen. 

5.1.4 Lärare D

Lärare D arbetar också på ett yrkesförberedande program. Majoriteten av eleverna är pojkar. 

Läraren arbetar ämnesintegrerat i alla klasser och med de flesta ämnena men inte med hjälp av 

litteratur. Arbetet med litteratur vid ämnesintegration är nästintill obefintligt varvid läraren 

beskriver ett specifikt samarbete under intervjun. Detta arbete där litteratur användes

genomfördes på medieprogrammet där läraren tidigare arbetade. 

5.2 Lärarnas mål

Tre av lärarna uppger att det huvudsakliga målet med att ämnesintegrera via litteratur är att 

hjälpa eleverna få en djupare förståelse och skapa sammanhang. En lärares har som ändamål 

att få eleverna att ”förstå vitsen med svenska” vilket de anses göra när de får arbeta med 

svenska utifrån valt program. Lärarna anser att litteratur är en väg till djupare förståelse 
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genom samtal och analys. Samtliga lärare väljer litteratur som ska engagera eleverna och två 

lärare nämner specifikt att eleverna är mer kapabla att analysera när de kan utgå från en 

karaktär, ämnet i fråga blir inte lika personligt och ett hypotetiskt samtal kan föras. Det

innebar att det är enklare att prata om någon annans situation och problem. Sedan är det lätt 

att applicera dessa tankar på sitt eget liv vilket i förlängningen skapar en förståelse för 

omvärlden och ge den teoretiska bakgrunden ett sammanhang och relevans.

5.3 Förberedelser och genomförande

Alla lärare varierar mellan att å ena sidan välja litteratur åt eleverna och å andra sidan låta 

dem välja individuellt eller i grupp där läraren har som funktion att stötta och tipsa. När 

lärarna väljer litteratur läser de boken i förväg, förbereder frågeställningar och låter ibland 

eleverna skriva egna frågor. En av lärarna väljer relativt ofta litteratur och arbetar med 

klassuppsättningar medan resterande tre lärare sällan arbetar med det. Detta beror mestadels 

på skillnader i uppfattningar. Samtliga lärare arbetar utifrån tematik, däremot upplever en 

lärare att klassuppsättningar ger fördelen att man kan ha en gemensam klassdiskussion. Har 

samtliga elever läst samma bok kan klassen diskutera ett valt tema utifrån samma premisser. 

Det uppstår däremot problem när samtliga elever i en klass förväntas läsa samma litterära 

verk. Har samtliga elever samma förförståelse och möjlighet att läsa den valda litteraturen? 

Svaret är troligen nej, vilket gör att andra problem uppstår såsom att arbetet försenas när 

eleverna inte läser lika fort. Varje elevs bakgrund och läskapacitet varierar och detta måste 

läraren ta hänsyn till. Läraren beskriver dock inte dessa problem. En av lärarna anser att ”man 

tappar väldigt många elever om man tvingar dem läsa samma bok”. Därför arbetar tre av 

lärarna i stor utsträckning med litteratur utifrån elevernas val. Detta medför också problem, ett 

tema kan bli för diffust. För att undvika detta problem låter lärarna ibland eleverna välja 

litteratur utifrån ett antal val så grupper bildas utifrån en specifik bok. Sammanlagt hålls 

boksamtal i ungefär fyra eller fem grupper. Vilket val av litteratur som utgör en del av 

ämnesintegrationen kan skapa ett sammanhang och ge eleverna en djupare förståelse vilket 

lärarna uppger är målet. 

Samtliga lärare bearbetar litteraturen med hjälp av boksamtal. Alla beskriver dessa boksamtal 

utifrån en modell som både Chambers och Molloy använder, vilket beskrivs i bakgrunden. 

Boksamtalen genomförs för att eleverna ska reflektera, analysera och få ta del av andra 

elevers uppfattningar. Samtliga lärare genomför boksamtal som inte har statiska svar utan 
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funktionen är att skapa just samtal där eleverna tillåts reflektera och utmana tidigare 

uppfattningar. Målet behöver inte vara att få en elev att ändra åsikt utan att eleven får 

reflektera över sin egen och andra åsikter. Förutom att samtala, vilket är en viktig aspekt av 

bearbetning av litteratur, arbetar eleverna även med skrivande i någon form av loggbok. 

Samtliga lärare låter eleverna skriva i samband med boksamtalen. Ibland får eleverna 

reflektera innan samtalen och ibland skriver de en analys efter boksamtalen. Skrivande har 

som funktion att åskådliggöra läsandet för eleverna. Alla lärare försöker variera arbetssätten 

och låta eleverna vara delaktiga i planeringsarbetet. Det är bra att eleverna även får möjlighet 

att reflektera i skrift, både för att ge dem möjlighet att samla sina tankar före ett boksamtal 

men det ger även mer tystlåtna elever en chans att yttra sina tankar om muntlig framställning 

inte passar dem. 

5.4 Elevernas uppfattningar enligt lärarna

Tre av lärarna upplever eleverna generellt negativt inställda till litteraturanvändning vid 

ämnesintegration. Alla fyra lärare arbetar även ämnesintegrerat utan litteratur vilket eleverna 

uppges vara mer positiva till. En lärare uppfattar däremot eleverna som positiva: att de ser 

litteraturens funktion och uppskattar möjligheten att höra andra elevers åsikter. Litteraturen 

anses passa den tematik som bearbetas och uppskattas just därför. Ett intressant faktum är att 

läraren på det studieförberedande programmet upplever eleverna som positivt inställda till 

arbetet med litteratur och ämnesintegration medan de tre lärarna på yrkesförberedande 

program möter ett starkt motstånd. Alla lärare arbetar med ämnesintegration i stor 

utsträckning så elevernas vana att arbeta integrerat torde inte vara problemet. Majoriteten av 

programmen har höga intagningspoäng så motivation kan inte kopplas till låga 

intagningspoäng. I slutändan drar lärarna slutsatsen, mer eller mindre uttalat, att brist på 

läsvana är vad som gör eleverna negativt inställda. Läraren A som anser att eleverna förstår 

och uppskattar sammanhanget litteraturen skapar nämner dock inte att eleverna är läsvana 

eller intresserade av litteratur. Generellt är de troligen det men precis som lärare C, arbetar 

läraren för att hitta litteratur som motiverar och intresserar eleverna. Nyckeln uppges vara att 

arbeta med tematik och litteratur som engagerar och fångar eleverna. Skillnaden mellan 

lärarna blir att två lärare arbetar med litteratur regelbundet när de ämnesintegrerar och 

uppfattar motståndet som en utmaning där passande och inspirerande litteratur går att finna. 

Två lärare arbetar inte med litteratur vid ämnesintegration i dagsläget, istället sker arbetet med 
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litteratur i andra sammanhang, och exempelvis skrivande och annan muntlig framställning är 

arbetssättet vid ämnesintegration med andra ämnen. 

5.5 Fördelar

Lärarna ser ett antal fördelar med att använda litteratur vid ämnesintegration. Den viktigaste 

fördelen är, enligt en lärare, hur litteratur fungerar som en naturlig ingång till reflektioner och 

diskussioner. Samtliga fyra lärare poängterar möjligheten att skapa sammanhang för eleverna. 

Tidigare och ny kunskap förenas och skapar en helhetsbild och helhetskänsla vilket beror på 

att litteratur är starkt sammankopplad med verkligheten. Eleverna erhåller nödvändig 

bakgrundsinformation via andra ämnen för att förstå den litteratur de bearbetar vilket gör 

litteraturen mer tillgänglig. På samma gång får eleverna via litteraturen förståelse för 

verkligheten. Detta innebär att lärarna anser att arbetssättet på ett givande sätt uppnår målet

med att arbeta med litteratur vid ämnesintegration. 

Lärarna poängterar även att ämnesintegration, både allmänt och via litteratur, hjälper eleverna 

se ämnens koppling till varandra. Innehåll och form kollaborerar vilket ger en bra 

utgångspunkt för diskussioner. En lärare anser att materialet som bearbetas och litteraturens 

innehåll blir mer relevant när en sammankoppling med ett annat ämne sker. Svenska får 

därmed en annan mening när det kopplas till andra ämnen. Helheten som ämnesintegration 

ger leder enligt lärarna till att nyttan med svenska och litteratur blir tydligt. Läsningen av 

litteratur blir inte fristående utan ett sammanhang skapas.  

En lärare anser att eleverna undgår dubbelarbete när flera kursmål slås ihop. Arbetsbördan 

lättar för eleverna i samband med att flera ämnen sammankopplar sina mål i ett 

ämnesintegrerat arbete. Arbetssättet underlättar dessutom för läraren när flera lärare 

samarbetar. Planering, bedömning och rättning åstadkoms tillsammans vilket ger eleverna ett 

bättre behåll av det tema eller ämne samarbetet kretsar kring. Förutom detta nämner en lärare 

att eleverna, genom läsning av litteratur, tränar sitt språk och sin läsförståelse. 

5.6 Svårigheter

Vad gäller svårigheter finns det några som gäller ämnesintegration generellt och vissa som är 

specifikt för litteraturanvändning. Samtliga lärare anser att det största hindret är att hitta andra 

lärare att ämnesintegrera med. Vad gäller litteratur kan det dessutom vara problematiskt att 

inleda ett ämnesintegrerat arbete när andra lärare, enligt lärare A, inte anser att litteratur är en 
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tillgång. En annan lärare talar om att inte ha vunnit gehör från någon annan lärare och 

samarbetar därför utifrån andra premisser. Litteratur anses inte traditionellt vara en källa till 

kunskap vilket troligen är det som gör andra lärare tveksamma. Detta tror en av lärarna beror 

på att litteratur inte nämns specifikt i kursplaner för andra ämnen än svenska, och inte heller i 

programmålen. Detta leder till att det i slutändan, enligt läraren, inte alltid blir något 

ämnesintegrerat arbete på grund av tidsbrist. Det blir svenskläraren som får huvudansvaret för 

att arbeta fram ett fungerande koncept som någon annan lärare vill vara delaktig i och ingen 

av lärarna vill arbeta fram en grundtanke utan att veta att någon vill vara delaktig.  

Informanterna vill att flera lärare är delaktiga för att ämnesintegrationen ska bli lyckad. 

Alla lärare nämner samhällskunskap som ett fördelaktigt ämne att integrera svenska med,

vilket troligen beror på svenska ofta arbetar med samhällsfrågor samt att det traditionellt är ett 

ämne lärare integrerar med. Detta stämmer dessutom överens med tidigare forskning som 

återkommande ger samhällsorienterade ämnen som exempel vid ämnesintegration. Vilket 

ämne anser då lärarna är det svåraste att integrera med? Svaret är matematik vilket är föga 

förvånande. Litteratur är inte ett traditionellt inslag i matematikundervisningen vilket visar 

hur bunden man ofta är av gamla föreställningar. Man kan se samma tendens vad gäller 

diskussionen angående en litterär kanon. Ingen av mina informanter anser att vissa titlar har 

en garanterad plats i undervisningen men de är fortfarande fullt medvetna om dessa titlar. 

Ytterligare svårigheter som hindrar ett arbete med ämnesintegration är schemaläggningen. Tre 

av lärarna har scheman där flera ämnen blockläggs för att underlätta ämnesintegrerat arbete. 

En lärare arbetar utifrån ett traditionellt schema och önskar att de lärare som arbetar 

ämnesintegrerat är med på olika diskussioner med eleverna. Detta anses inte alltid 

genomförbart enligt läraren då lektionspass kan kollidera. Separata diskussioner kan leda till 

ett splittrat samarbete. Via blockläggning arbetar eleverna med ett tema under flera

sammanhängande lektionspass. Även detta kan leda till att lärarna ämnesintegrerar med 

samma ämnen med samma utgångspunkt. Trots att ett flertal ämnen är placerade samtidigt så 

är även det blocklagda schemat ett fast schema, vilket innebär att de ämnen som ska ingå i 

blocket inte kan varieras. Som följd innebär schemaläggningen alltid en mindre svårighet 

vilket, i slutändan, aldrig har hindrat lärarna att genomföra samarbeten. 
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Elevernas motstånd nämns också som en svårighet för två av lärarna. Detta har lett till att 

dessa två lärare låter eleverna välja litteratur när de ska läsa och ämnesintegrerat arbete sker 

under andra premisser. Läraren har alltså valt att inte använda litteratur vid ämnesintegrerat 

arbete på grund av elevernas motstånd. Varför eleverna är negativa kan enligt dessa två lärare

bero på deras tidigare erfarenheter av litteratur vilket leder till att arbetssättet väcker protester. 

Svårigheterna kan bestå i att eleverna inte läser det de ska till utsatt tid, eller att de inte läser 

över huvudtaget. De kan även ha svårt att förstå det lästa. 

Slutligen anser lärarna att det är viktigt att vara påläst vilket två av lärarna kan uppleva som 

ett hinder. Lärarna menar att det är bra att vara påläst men det finns svårigheter med att hinna 

läsa all litteratur samt att hinna förbereda frågeställningar till varje bok. Problemet de 

beskriver är tidsbrist. 

5.7 Sammanfattning

Lärarna är i överlag överens vad gäller mål med användning av litteratur vid 

ämnesintegration. Förberedelser och genomförande är i grunden identiska. De drar även 

likartade slutsatser vad gäller fördelar och svårigheter med arbetssättet. Det är elevernas 

uppfattningar som skiljer sig åt i viss mån. Majoriteten av lärarna, tre av fyra, upplever att 

eleverna föredrar andra arbetssätt än litteraturläsning i samband med ämnesintegration. Detta 

leder i slutändan till att två lärare arbetar ämnesintegrerat med hjälp av litteratur och två lärare 

använder andra metoder och arbetssätt. Elevernas uppfattningar i samband med andra lärares 

motvilja innebär att litteratur inte alltid anses vara en tillgång, och detta är stora hinder för det 

undersökta arbetssättet. 

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Jag valde att använda en kvalitativ forskningsmetod för att besvara mitt syfte. Detta eftersom 

jag har varit intresserad av personliga åsikter och uppfattningar vilket bäst framkommer under 

en intervju. Däremot har mitt tillvägagångssätt vissa brister. Enligt Patel och Davidsson är det 

viktigt att intervjufrågorna är väl bearbetade samt testade innan första intervjun.49 Ett par 

pilotintervjuer hade varit till stor hjälp för att veta vilka intervjufrågor som var av relevans 

                                               
49 Patel, R. & Davidsson, B. (2003), s. 69. 
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och om någon fråga var svår att förstå. För att ytterligare stärka validiteten i min studie borde 

jag därför ha genomfört en pilotstudie. Eftersom jag valde att inte genomföra någon 

pilotstudie fick intervjufrågorna formuleras om lite efter första intervjun. Detta har medfört att 

alla intervjuer inte haft exakt samma formulering och följd på frågorna. Detta har dock 

sannolikt inte påverkat mitt resultat. De ändringar som gjordes var ytterst små. Det handlade 

om enstaka ordval som ändrades samt att två frågor bytte plats. Jag lade till en fråga men 

kontaktade då läraren från första intervjutillfället vilket gör att samtliga lärare svarat på 

samtliga frågor. De fyra intervjuerna skiljde sig lite från varandra. En lärare hade avsatt trettio 

minuter för intervjun, vilket räckte för att få utförliga svar på varje fråga, men kan ha påverkat 

läraren negativt i form av stress och bristande koncentration. Två lärare hittade ingen avskild 

plats där vi kunde sitta under intervjun och därför genomfördes de i personalrummet. 

Störningsmomenten var få men dock förekommande vilket även där kan ha ökat stressnivån 

och koncentrationsförmågan. Trots dessa variationer har lärarna svarat utförligt och öppet på 

alla frågor vilket gör alla intervjuer tillförlitliga. 

Detta har dock inte alltid varit fallet och lärare B är ett möjligt undantag. Under processen har 

jag haft anledning att tro att lärare B inte arbetar med just litteratur vid ämnesintegration. Jag 

har emellertid fått svar på ett par följdfrågor som ledde till det redovisade resultatet. Läraren 

har ibland svarat undvikande och väldigt kortfattat vilket kan tyda på att det arbetssätt jag 

undersökt inte förekommer. Jag kan inte med säkerhet fastställa detta och med svaren på 

följdfrågorna till mitt förfogande har jag valt att inte redovisa lärare B som bortfall. Lärarens 

korta svar gör däremot att jag inte lagt lika stor vikt vid dennes svar som de andra lärarnas. 

För att hitta lärare som använder litteratur när de arbetar ämnesintegrerat var första steget att 

kontakta lärare som arbetar med detta och sedan fråga om de använder litteratur. Två av de 

intervjuade lärarna visste jag arbetade med ämnesintegration och de andra två upplyste en 

informant och min handledare om. Antalet informanter begränsar resultatets tillförlitlighet i 

jämförelse med en bredare undersökning med fler informanter. Det är trots det möjligt att 

generalisera, lärarna förmedlar så pass många likheter vad gäller uppfattningar och 

erfarenheter. Tillsammans visar intervjuerna, i samband med tidigare forskning, vilka fördelar 

och svårigheter det finns samt vad målet är med att använda litteratur vid ämnesintegration. 
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6.2 Resultatdiskussion

6.2.1 Lärarnas mål

Lärarnas arbete med litteratur vid ämnesintegration går ut på följande: 

 Ge eleverna en djupare förståelse för ett tema eller ämne genom litteraturläsning 

 Skapa sammanhang med andra ämnen 

De mål som lärarna har skiljer sig i viss mån men i grund och botten handlar det om elevernas 

förståelse av världen. Litteraturen är tänkt att kopplas till andra ämnen. Nilsson anser att 

kopplingen mellan olika ämnen ofta är svag eftersom litteratur, i första hand, inte har haft 

rollen som kunskapskälla.50 Lärarna arbetar för att motverka denna tidigare uppfattning, att 

litteratur inte används som kunskapskälla. 

6.2.2 Förberedelser och genomförande

Då blir frågan: uppfylls målen med de arbetssätt lärarna använder? Lärarna har likartade 

angreppssätt när de bearbetar litteratur. Boksamtal är viktigast enligt alla lärarna. Boksamtal 

är ett ypperligt tillfälle för eleverna att reflektera över sina egna erfarenheter och andras. 

Eleverna får möjlighet att reflektera, höra andras åsikter och ha ett utvecklande samtal. 

Brodow anser att det är viktigt att svenska inte blir en hjälpgumma till de andra ämnena.51

Detta innebär att svenska inte bara ska användas för att eleverna ska skriva en rapport eller 

assistera ett annat ämne. Genom att använda litteratur vid ämnesintegration och att bearbeta 

den via läsloggar och boksamtal kan exempelvis religion ges en dimension av personlighet, 

konkretion och engagemang precis som Brodow anser att litteratur kan göra. Litteratur 

utvecklar eleven då hon eller han får möta olika karaktärer men det vidgar även elevens 

förmåga att sätta sig in i andra människors situation, tankar och känslor.52 Allt detta får 

eleverna möjlighet att göra när lärarna arbetar ämnesintegrerat och inkluderar litteratur. Det 

problem som kan uppstå är att den litteratur som används inte kopplas till tematiken på ett 

tillfredsställande sätt. 

6.2.3 Elevernas uppfattning enligt lärarna

I en större undersökning hade jag valt att även undersöka elevernas uppfattningar och åsikter 

men fokus ligger på lärarna i denna studie. Vilka konsekvenser får det? Jag vet inte om 

                                               
50 Nilsson, J (2007), s. 17. 
51 Brodow (1996: del 1), 223. 
52 Ibid., s. 180. 
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eleverna tycker om arbetssättet men enligt en av lärarna är de positiva och enligt de andra tre 

är de generellt mer negativa. Genom att fråga eleverna hade jag fått en bättre bild av elevernas 

uppfattningar men det intressanta är i detta fall vad lärarna tror att eleverna har för 

uppfattning. Lärarna som arbetar på yrkesförberedande program anser att eleverna är generellt 

mindre intresserade av litteratur och två av dessa arbetar inte på det undersökta arbetssättet i 

dagsläget. En av dessa lärare uppger sig vilja börja göra det. Läraren på ett studieförberedande 

program uppfattar eleverna som positiva och att de uppskattar den relevans litteraturen tillför. 

6.2.4 Fördelar

Arfwedson anser att elever får möjlighet till en helhetssyn och en förståelse av sambanden 

mellan ämnen med hjälp av ämnesintegration. Eleverna får överblick över en komplex 

verklighet vilket i långa loppet spar tid.53 Dessa aspekter har lärarna uppmärksammat och 

poängterar dem också under intervjuerna. Att eleverna får en djupare förståelse anses vara den 

viktigaste aspekten. Däremot bör man, vilket Brodow54 och Molloy55 poängterar, inte ha 

övertro på litteraturens effekt att socialisera och utplåna trångsynthet. Om detta ska fungera 

krävs det reflekterande boksamtal och att eleverna arbetar utifrån ett tydligt mål. 

6.2.5 Svårigheter

De svårigheter lärarna nämner berör problematik med schemaläggning, att hitta bra litteratur 

och möjligheten att genomföra ett samarbete. Lärarna nämner, som diskuteras ovan, att 

eleverna generellt är motvilliga och ointresserade av litteratur, i varje fall i samband med 

ämnesintegration. Vilka effekter får arbetssättet på eleverna? Ser eleverna sambandet och 

förstår ”vitsen med svenska” som en lärare säger, eller blir resultatet att de får göra samma 

sak i två ämnen. Ingen lärare nämner tydlighet som ett problem. De anser sig därmed inte ha 

några problem med att vara tydliga. Utan tydlighet förstår eleverna inte syftet, de förstår inte 

kopplingen till ämnet eller ämnena som samarbetet sker med, utan de får i förlängningen 

genomföra samma uppgift i två eller flera ämnen. Lärare A menar att eleverna uppskattar den 

litteratur som används för att de ser ett samband med hjälp av ämnesintegrationen. Blir detta 

samband alltid tydligt? Andersson menar att det är viktigt att försiktigt avväga de olika 

delarna i det integrerade arbetet. Det är lätt att ett detaljkunnande skapas vilket sker när 

                                               
53 Arfwedson, G (1989), s. 6f. 
54 Brodow, B (1996, del 2), s. 180. 
55 Molloy, G (Svensklärarföreningens årsskrift 2003), s. 123. 
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sammanhanget tappas bort. Det finns samtidigt risk för motsatsen, att arbetet blir för diffust.56

Ingen av lärarna nämner liknande svårigheter och detta är enligt mig en viktig komponent. 

Målet med arbetet måste vara tydligt så eleverna vet vilken roll och funktion litteraturen har. 

Genom att använda litteratur i samarbete med tidigare kunskaper och faktabaserad kunskap i 

något annat ämne gör risken för detaljkunnande mindre kritiskt. Utan tydliga mål med 

arbetssättet blir det däremot diffust. Jag har inte svar på hur alla dessa svårigheter ska 

angripas, dock anser jag att det är viktigt att lärarna reflekterar och funderar kring alla möjliga 

svårigheter för att ämnesintegrationen ska bli lyckad. Elever behöver inte alltid tycka att alla 

moment är roliga emellertid är det en fördel att fånga deras uppmärksamhet och intresse 

genom varierade ämnen och arbetssätt. 

Lärarna reflekterar över svårigheten att hitta användbar litteratur vid ämnesintegration. 

Brodow diskuterar hur synen på litteratur har sett ut där den goda litteraturen har skiljt sig 

från så kallad populärlitteratur.57 Lpf 94 förmedlar inte samma bild och lärarna vill utgå från 

litteratur som engagerar och intresserar eleverna. Ungdomslitteratur får ta stor del i 

undervisningen och det viktigaste är inte antalet sidor eller titeln på boken utan att varje elev 

läser litteratur som intresserar och engagerar dem. Litteratur som de kan reflektera kring och 

vidga deras erfarenheter. 

6.2.6 Resultatet av återkommande samarbeten

Lärarna har under en längre tid ämnesintegrerat och detta med samma ämnen. Vad sker när 

samma arbete med ämnesintegration upprepas under en längre tid? Alla samarbeten lämpar 

sig inte i alla klasser. Ett flertal av lärarna genomför samarbeten med samma ämnen och ofta 

samma tematik eller planering. Variationer förekommer beroende på klass men blir det 

ämnesintegrerade arbetet genomfört vanemässigt och utan reflektion? Troligen inte. Däremot 

blir det svårt att se nya möjligheter vilket kan förklara varför två av lärarna, trots att de uppger 

att de vill, inte arbetar med litteratur vid ämnesintegrerat arbete. Att rotade mönster och gamla 

föreställningar påverkar är även tydligt när det kommer till vilka ämnen lärarna integrerar 

med. Samtliga lärare anser att matematik är svårast att ämnesintegrera med, vilket traditionellt 

är ett ämne som arbetar självständigt. 

                                               
56 Andersson, B (1994), s. 39. 
57 Brodow, B. (1996, del 2), s. 210f. 
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6.2.7 Litteraturanvändning vid ämnesintegration ur genusperspektiv

Lärarna på yrkesförberedande program diskuterar elevernas läsvana och intressen men är 

detta relevant? Jag ser elevernas ointresse som en svårighet men är det en reflektion på vald 

tematik och litteratur? Genom att läsa litteratur vid ämnesintegration torde eleverna, med bra 

förberedelser och ett tydligt mål med uppgiften, lättare se kopplingen mellan svenska och 

andra ämnen samt med verkligheten och därmed göra eleverna mer intresserade. Om 

kopplingen däremot inte är tydlig eller tematiken är av föga intresse leder detta till sämre 

resultat. Litteraturläsning som en ensam uppgift i svenskundervisningen borde i sin tur kännas 

främmande för eleverna. Det är dock intressant att två lärare arbetar aktivt med litteratur vid 

ämnesintegration och två gör det inte. De lärare som aktivt använder arbetssättet har 

majoriteten flickor i klassen medan de andra två lärarnas klasser består av majoriteten pojkar. 

I tre av klasserna vill eleverna inte läsa varav en klass består av flickor. Där framhåller läraren 

att läsning är viktigt och att eleverna behöver träna att läsa. Jag kan inte dra några slutgiltiga 

slutsatser om varför klasserna med pojkar i dagsläget arbetar med litteratur utifrån andra 

metoder medan flickorna trots protester arbetar enligt den undersökta modellen. Trots 

oförmågan att dra slutsatser är det en fråga för vidare studier. Anser lärare generellt att flickor

och pojkar inte har samma förmåga och vana att arbeta med litteratur eller att de inte behöver 

ha samma förhållningsätt till litteratur?

6.3 Förslag till fortsatt forskning

Eftersom min studie fokuserar på lärarnas perspektiv torde fortsatt forskning kunna undersöka 

ett antal andra perspektiv. Det kan vara av intresse att genomföra en större studie utifrån 

lärarperspektiv för att få bredare insikt i lärarnas arbetssätt och uppfattningar. Det är även 

möjligt att undersöka andra ämneslärares uppfattningar om litteratur och dess plats i 

undervisningen. Däremot anges elevernas uppfattningar, om att använda litteratur vid 

ämnesintegrerat arbete, vara avgörande för genomförandet av ett arbete vilket motiverar en 

studie med elevperspektiv. Ett elevperspektiv skulle därmed närmare kunna undersöka vilka 

förväntningar eleverna har på litteratur och ämnesintegration, om lärarnas mål framgår och 

om genomförandet är effektivt. Dessutom skulle en undersökning med eleverna visa om de 

tendenser jag sett, med variationer i klasser med pojkar och flickor, är en tillfällighet eller om 

det ser ut likadant i en större studie. 
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Bilaga

Intervjufrågor

1. Vilka ämnen undervisar du i?

2. Vilka klasser har du?

3. Arbetar du ämnesintegrerat i alla klasser? 

4. Hur ofta arbetar du ämnesintegrerat där skönlitteratur används? 

5. Med vilka andra ämnen integrerar du med hjälp av skönlitteratur? 

6. Finns det ämnen som är svårare att integrera med hjälp av skönlitteratur? Varför?

7. Finns det ämnen som är lättare att integrera med när det gäller skönlitteratur? Varför? 

8. Känner du att du får stöd i styrdokumenten för ditt arbetssätt? Anser du att 

styrdokumenten hade kunnat vara formulerade annorlunda? 

9. Vilken skönlitteratur använder du? Arbetar du med skönlitteratur utifrån en viss genre, 

titel, författare? (Hur väljs skönlitteraturen och varför?) 

10. Vem väljer skönlitteratur? 

11. Vad är målet med det ämnesintegrerade arbetet där skönlitteratur används? 

12. Hur arbetar du med skönlitteraturen, hur bearbetas den? Hur arbetar eleverna med 

den? 

13. Har något samarbete fungerat riktigt bra så du har gjort om det flera gånger? 

14. Vilka fördelar och nackdelar anser du att det finns med att arbeta med skönlitteratur på 

det sätt du gör?

15. Hur uppfattar du att eleverna tycker om arbetssättet med skönlitteratur? Tycker de om 

det? (Brukar du låta eleverna utvärdera?) 

16. Finns det någonting du vill tillägga? 


