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Förord 
Vi vill passa på att tacka alla de elever som beredvilligt låtit oss ta del av deras vardag samt de 
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Stefan Lundström som har trott på oss när vi tvivlat. 
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Abstract 

The object of this study has been to establish whether there is a correlation between a teachers 

efforts in presenting, working with and creating a connection to “real life” when working with 

fictional texts. A further hypothesis is that presentation, realization and the follow up 

activities has a correspondence to how well the goals for the lesson are achieved.  In order to 

achieve the presented objects the methods of observation and interview are chosen. Firstly 

classroom observations are made and subsequently interviews with teachers that struggle with 

these questions on a regular basis are conducted. The study has taken place in two different 

upper secondary schools in the northern part of Sweden. In order to evaluate and understand 

the collected information thoughts regarding literary canon are used. The result has been that 

there indeed is a connection between how well the teacher manages to present the fictional 

text, how the text is used and how the usage of the text is followed up. It has further shown 

that there indeed is a correlation between these three components and how the outcomes of 

the lessons are. Viewed from a didactic point it has proved vital that the teacher gives the 

students real life connections when working with fictional texts in order to get them to see the 

importance and validity in reading at all. 
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Inledning 
Vårt intresse för skönlitteratur i allmänhet, men som skolaktivitet i synnerhet kan härledas till 

två saker, det första är att vi är passionerat intresserade och hängivna läsare själva som tror på 

läsandet som bildningsmedel och det andra är att vi under våra verksamhetsförlagda 

utbildningar tycker oss se ett mönster rörande hur fiktionstexten och dess del i svenskämnet 

förankras, genomförs och följs upp. Med det avses hur presentationen av litteraturen, arbetet 

med densamma samt uppföljningsarbetet, det vill säga hur textarbetet knyts ihop och 

verklighetsförankras, är sammankopplade. Våra observationer indikerar att lektionsseriernas 

utfall och dessa tre komponenter är tätt förbundna. Vår arbetshypotes blir således att de tre 

ovan nämnda komponenterna är väsentliga för hur väl utfallet av fiktionstextarbetet blir. 

Utifrån våra observationer, samt av vår upplevelse av många elevers motvilja till läsandet är 

att utfallet står i direkt förhållande till hur läraren förankrar, genomför och följer upp 

textläsningen. Detta samband, som förefaller essentiellt för både utfall och deltagarentusiasm, 

anser vi kan poängteras ytterligare, inte bara för tydligheten, utan även för att förankra den 

valda texten i målen i styrdokumenten, vilket i alla fall skapar en viss mening för eleverna. 

Vikten av att inför eleverna visa att språkliga kunskaper kommer att kunna användas i ett 

betydligt vidare perspektiv än just i skolsituationen, får inte glömmas bort. Det är viktigt att 

eleverna förstår att: ”Samhället kräver en stor läsförmåga hos var och en av oss. Kravet på 

språklig färdighet är stort” (Körling, 2003, s 13f). Eleven bör ges redskap och förståelse för 

hur språklig kompetens kommer att underlätta och ha betydelse för deras framtida liv. Eleven 

måste se att det inte är för skolan de läser, utan för livet. 

Vi anser vidare att läsandet såsom det definieras dels i Lpf94 men även i Gy2011 indikerar 

vikten av just läsandet i skolan.  Det synliggör vikten av att vara en kompetent läsare både i 

skolan men även genom hela livet. I sin inledning i Litteraturläsning – barnboken i 

undervisningen (1993) skriver Kristin Hallberg att:  

Ordet och språket gör människan till just människa. Med orden ger vi tingen namn. Med orden 

möter vi varandra. Utan språk och dialog blir människan isolerad. Med språket skapar och 

upprätthåller hon kontakt med omvärlden. Människan behöver ett fungerande språk för att 

överleva. Till våra mest angelägna uppgifter hör därför att ge barn tillgång till ett levande och 

rikt språk. Vi måste tala med dem, berätta för dem, lyssna till dem och läsa med och för dem. 

Vi måste skapa möjligheter för alla barn att utveckla sitt språk – sin mänsklighet (Hallberg, 

1993, s 5). 

Detta citat indikerar på ett koncist sätt att människan utan språket inte är en fungerande 

samhällsmedborgare utan att det är just språket som är länken till delaktighet. Att ha detta i 

åtanke när texter skall användas och bearbetas i klassrummet är en nyckel till att finna en 

inkörsport till att skapa och behålla elevintresset inför läsmomentet. Varför läser vi? Vad är 

nyttan? Kan läraren ge adekvata svar på den frågan ges eleven måhända motivation och 

förståelse inför läsandet i skolan? 

En ytterligare aspekt av läsandet som fenomen är att det onekligen finns olika sorters läsning. 

Man läser av olika anledningar och vi ställde oss då frågan om det verkligen finns en skillnad 

mellan att läsa en typ av text gentemot en annan. Svaret på den frågan är inte helt enkel men 

vi har valt att precisera det vi avser med text och läsning som varande fiktionstext. Det vill 

säga en icke verklighetsförankrad text vald ur ett visst undervisningssyfte för att antingen 

illustrera eller betona någonting som behandlas i svenskundervisningen. Vill man ytterligare 

definiera läsning står det beskrivet i Nationalencyklopedin såsom: ”[…] en komplicerad 

färdighet som kräver lång tid och omfattande övning för att kunna utvecklas. Man kan urskilja 
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två huvudmoment: avkodning och förståelse. Avkodning innebär att man kan identifiera eller 

känna igen skrivna ord. Förståelse är resultatet av tolkningen av språkliga meddelanden. God 

läsfärdighet innebär att både avkodning och förståelse fungerar väl”. Läsning är alltså tudelad, 

man ska kunna tolka det skrivna och man ska skapa mening i orden. 

Vi har under verksamhetsförlagda utbildningar, i samspråk med elever och lärare upptäckt att 

läsandet inte är en odelat positiv upplevelse, för många förknippas läsande med obehag, 

ogillande eller rent av ångest. Vi ställde oss då frågan huruvida det faktiskt är så att denna 

känsla kan härledas tillbaka till om eleverna kan förstå och se nyttan med att läsa en fiktiv text 

eller inte. Kan det vara så att läsandet i sig och skolans lästradition inte främjar läsande utan 

snarare skapar en kluvenhet till läsandet som ytterst är präglat av måsten? Kanske läraren, 

med hjälp av olika strategier rörande läsandets samband med verkliga livet, kan få eleverna att 

uppleva nyttan, eller rent av glädjen, med läsning? 

Vi har delat upp ansvarsområdena enligt följande: vi har enskilt ansvarat för de observationer 

och intervjuer som gjorts medan de löpande analyserna liksom metoddelen är gemensamt 

skrivna. Bakgrundsmaterialet är uppdelat. Ylva har ansvarat för läsningen av Schmidl (2008) 

Molloy (2008), Carleson (2003) och Williams (1997). Jonna har läst Stensson (2006), Olin-

Scheller (2006), Rosenblatt (2002) och Chambers (1994). Texterna är individuellt skrivna, 

men trots det har vi gemensamt läst och kommenterat varandras texter för att få ett så 

enhetligt språk som möjligt. De resterande texterna i bakgrunden är gemensamt skrivna. Alla 

analyser och slutdiskussionen är gemensamma, likaså Inledning och Syfte. 

 

Syfte och frågeställningar 

Tanken med detta arbete är att söka anledningar och orsaker till att vissa arbetssätt inom 

skönlitteraturläsningen fungerar medan andra inte fungerar. Vi söker inte en lösning på ett 

problem så mycket som vi söker vägar att nå ut, att skapa eller bevara läslust och att finna 

mening med läsning eftersom vi anser att litteratur öppnar dörrarna till så många andra 

kompetensområden. 

Syftet är därför att söka kartlägga relationen mellan fiktionstextens presentation, läsandet av 

texten samt uppföljningen av texten, för att se huruvida olika metoder ger olika resultat. 

För att uppnå detta syfte har vi konstruerat följande frågeställningar:  

 Varför väljer läraren en viss bok och hur motiverar/förankrar läraren detta hos 

eleverna? 

 Hur behandlas den valda texten i undervisningen och hur uppfattar eleverna 

nyttan/meningen med detta?  

 

Bakgrund  

För att bättre kunna förstå vikten av att vara en läsande människa kommer här forskning 

rörande läsandets plats i skolan samt kanons inverkan på vad som läses i skolan att 

presenteras. Dessa infallsvinklar och tankar har alla anknytning till de frågeställningar vi 

presenterat i syftet. 

I sin avhandling Från vildmark till grön ängel (2008) skriver Helen Schmidl om såväl 

läsandet i sig som kanons inflytande på läskulturen i skolan. Vidare påtalar hon skillnaden i 
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läsintresse och läsvana och hon konstaterar att läsförtrogenhet och intresse även kan härledas 

till huruvida litteratur (här avses böcker) finns i hemmet. En annan intressant koppling som 

Schmidl drar är att det, enligt henne, verkar finnas ett samband mellan den 

gymnasieinriktning en elev väljer och dennes inställning till just läsande. Det skulle enligt 

Schmidl betyda att en elev som väljer ett teoretiskt program är mer läsintresserad, eller 

läsvänligt inställd, än en elev som väljer ett praktiskt program. Detta kan vi, som under våra 

verksamhetsförlagda utbildningar hunnit vara på både teoretiska och praktiska program, 

faktiskt till stor del skriva under på. Schmidl berör även det vidgade textbegreppet och dess 

påverkan av läsandet i skolan och på fritiden (jfr. Lundström 2007). Schmidl skriver att det 

snabba tillfredsställandet som ges av exempelvis internet inverkar på elevernas förmåga att 

vilja läsa, för läsandet i sig ger inte omedelbar tillfredsställelse utan kräver lite av den som 

läser. Schmidl luftar även tankar om läsandet som en social företeelse och i samstämmighet 

med Gunilla Molloy (2008) och Louise M. Rosenblatt (2002) skriver hon att man för att skapa 

mening i det lästa måste bearbeta det i samröre med andra.  

Schmidl hänvisar även till Rosenblatt (2002) som skriver att texten och läsaren befinner sig i 

ett slags symbios av ömsesidigt beroende, där textens innebörd och betydelse kontinuerligt 

förändras. En text kan således bara förstås om läsaren äger förmågan att ”läsa mellan raderna” 

och själv skapa sig en bild av det som beskrivs. Detta, påtalar Schmidl, är en förmåga som 

många elever saknar eller i alla fall bara till viss del behärskar: ”Ju större läsvana, desto bättre 

förutsättningar för en ökad litterär kompetens, eftersom läsaren då har haft möjligheter att få 

erfarenhet av och därmed bättre insikt i olika litterära normer” (Schmidl, 2008, s 48). Schmidl 

betonar även hur viktig läsaren är i texttolkningen, det är trots allt läsaren som levandegör 

texten, inte tvärt om. Hon betonar vidare, liksom Rosenblatt (2002) att det är nödvändigt med 

igenkänning när man läser en text. Finns det inte någonting som läsaren kan identifiera sig 

med så finns det heller ingen plattform på vilken en texttolkning kan göras (jfr. Langer, 2005, 

Rosenblatt, 2002). Här får skolan en känga, Schmidl skriver att skolan inte helt lyckats förena 

målen och syftet med läsningen varken hos läraren eller hos eleverna. Detta är inte någon bra 

förutsättning för att finna rätt bok till rätt elev. Det är således viktigt att eleven känner ett 

intresse, att eleven själv vill veta vad som står i texten.  

Schmidl lyfter även styrdokumenten och dess inverkan på läsandet i skolan. Hon påtalar att 

det i skolan i dagsläget debatteras vad, hur och varför i fråga om läsning. Vad ska eleverna 

läsa? Hur skall läsningen genomföras och framför allt varför ska de läsa just detta? För att 

eleverna ska kunna hantera och bearbeta den lästa texten måste de förstå den och de måste 

kunna se helheten, men inte minst måste de kunna förstå varför de gör detta, vad är målet med 

uppgiften?  I de fall som Schmidl undersökt läsandet så fann hon att alla de berörda lärarna 

var överens om att läsandet var primärt, vad som lästes var sekundärt. Alltså att läsa 

överhuvudtaget är överordnat vad som kan anses vara ”bra” eller ”rätt” att läsa. Att det ändå, 

trots lyckade matchningar mellan elev och bok och ett genusfrånvänt tänkande vad gäller 

vilka författare som används, finns elever som inte vill läsa är det stora problemet i skolan. 

Hur motiverar man de läsovilliga? Varför har de inte viljan att läsa, är det förmågan som 

fallerar, eller vad kan det bero på? Varför förefaller det som att pojkar överlag är mindre 

läsvilliga? Dessa frågor ställs, men svaren är inte alldeles lätta att vaska fram.  

Även Gunilla Molloy har undersökt fenomenet läsning och hon tar upp i Reflekterande 

läsning och skrivning (2008) olika arbetssätt som främjar läsningen i skolan. Molloy ser 

närmare på genusaspekten både ur lärarsynvinkel, det vill säga att många svensklärare faktiskt 

är kvinnor, men även att svenska i sig ses som ett ”kvinnligt ämne”. Molloy problematiserar 

vidare det faktum att många pojkar avfärdar ämnet svenska som inte viktigt och tråkigt. Detta 

påtalar hon, är ytterligare en didaktisk knut läraren måste söka knyta upp (jfr. Schmidl, 2008).  
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Molloy tar även upp det maktmedel språket är och hur man, om man inte behärskar det, kan 

komma att missförstås eller medvetet negligeras. Språket är enligt Molloy den nyckel som 

öppnar dörrarna till alla samtidens och framtidens aktiviteter. Utan språk är man 

oåterkalleligen utanför och utan möjligheter att påverka eller förändra. Molloy tar även upp 

problematiken som kan uppstå i klassrummet där vissa elever knäckt koden för läsningen 

medan andra fortfarande famlar i blindo. Risken är då att de elever som förstått hur och varför 

framstår som duktigare eftersom de äger detta kulturella kapital, det vill säga språket. De har 

alltså kännedom om litteratur och de har ett adekvat och variationsrikt språk. Molloy påtalar 

att denna obalans i förmåga även påverkar klassrumssituationen. Hon säger: ”[…] att våga ta 

det offentliga rummet i besittning medan man undrar om lyssnarna tycker man är en tönt 

kräver mod” (Molloy, 2008, s 55).  Molloy knyter även an till Chambers (1994) som skriver 

att: ”Vi vet inte vad vi tycker om en bok förrän vi talat om den” (Chambers, 1994, s 17). Att 

detta är relevant skriver Molloy beror på att det är utifrån ett socialt samspel som texten kan 

förstås, ett samspel där åsikter och tankar utbyts och debatteras. Hon tar sålunda också upp 

högläsning som ett fenomen som inte skall underskattas ens i de högre årskullarna, eftersom 

högläsning ger alla en chans att tillgodogöra sig innehållet i texten.  

Molloy berör även problematiken med vad som skall läsas och varför. Hon ställer följande 

frågor: ”Vad är det som styr valet av litteratur? Och vad får det för konsekvenser för 

undervisningen?” (Molloy, s 88) Molloy påvisar det även vi uppmärksammat, nämligen att 

det i mångt och mycket verkar vara tillfälligheter som styr valet av litteratur. Molloy skriver 

även att en del av lärarens ansvar är att hålla sig a jour med den litteratur som eleverna läser 

på fritiden, att kunna föra en dialog eller en diskussion med dem om deras bokval skapar ett 

förtroende mellan läraren och eleverna som inverkar positivt på även sådana litteraturval som 

läraren presenterar som obligatorisk läsning i en klass.  

Molloy tangerar kontinuerligt språket som nyckeln till social förmåga och delaktighet och hon 

skriver bland annat att: ”Språkutveckling betyder bland flera andra saker att förstå vad språket 

berättar. Vad vi läser tolkas i ljuset av vår förförståelse. Men denna är unik för varje 

människa, vilket medför att våra tolkningar blir olika” (Molloy, s 107, jfr. Rosenblatt, 2002). 

De ackumulerade intrycken skapar en helhet som i sin tur skapar ytterligare dimensioner för 

textförståelsen och fördjupar sålunda läsupplevelsen. Molloy påtalar att eleven, för att kunna 

delta i en diskussion, måste ha läst ”aktivt”. Med det avses att eleven måste ha förstått det 

lästa, eleven måste minnas det lästa och eleven måste kunna dra paralleller till sig själv eller 

andra för att kunna relatera till det lästa; ett slags identifikation med textens personer eller 

händelser måste alltså finnas. Eleven måste sedan kunna se vad nyttan var med det lästa, hur 

kan texten och textförståelsen användas i ett mer globalt perspektiv. Molloy skriver även att 

allteftersom eleven blir en mer och mer kompetent läsare ju mer kan denne göras delaktig i 

frågorna om hur och vad som diskuteras av Schmidl (2008). Molloy tar sedan, liksom 

Schmidl (2008) upp de didaktiska frågorna om hur, vad och varför. Det vill säga hur skall 

läsningen ske, vad skall läsas och varför just denna text? Hon skriver att dessa frågor är helt 

avgörande i fråga om hur undervisningen skall bedrivas och hon påtalar även vikten av att 

lägga till ytterligare en fråga, nämligen vem som skall undervisas. Detta anser Molloy är minst 

lika viktigt, om inte viktigare, än de övriga frågorna eftersom även den är styrande i hur 

undervisningen skall genomföras. 

Christina Olin-Scheller (2006) har för sin avhandling Mellan Dante och Big Brother gjort en 

studie om elevers läsvanor på fyra olika gymnasieprogram där hennes fokus ligger på att 

proklamera det vidgade textbegreppet. Hon skriver att de texterna fungerar lika bra som 

vanliga skönlitterära texter. Även om fokus ligger på det vidgade textbegreppet till skillnad 

från vår uppsats som handlar om arbetet med fiktionslitteratur så medvetandegör Olin-
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Scheller lärare om hur viktigt valet av text är för att eleverna ska känna att de får ut något av 

arbetet. Premisserna för hur svenskämnet ska läggas upp vilar delvis på en traditionell grund. 

Den ideologiska och historiska traditionen definieras i de val av texter en lärare gör för 

undervisningen i svenska. "För att bli meningsfull för eleverna måste dock undervisningen om 

och med dessa texter i högre grad beakta relationen mellan svenskämnets och elevernas 

litterära repertoarer" (Olin-Scheller, 2006, s 107). Dit hör, enligt Olin-Scheller: ”[…] att lyfta 

fram och värdesätta läsning och litteratur utifrån en vidgad syn på begreppet text" (Olin-

Scheller, s 107).  

 

Man kan inte diskutera textens vara eller icke vara utan att nämna en av de främsta 

förespråkarna för dess värde Aidan Chambers (1994) och hans idéer kring läsandet och dess 

nytta. Chambers skriver att en människa inte kan läsa någonting utan att reagera på det på ett 

eller annat sätt. Läsning av skönlitteratur beskrivs med ord som "[...] nöje, leda, spänning, 

fascination, intresse, uppskattning […]” (Chambers, 1994, s 16). Vi vill, när vi läst en bok 

som berört oss, gärna uppleva samma känsla igen vilket kan leda till att vi väljer en liknande 

bok, en annan bok av samma författare eller en bok, vilken som helst, bara för att få uppleva 

känslan av att läsa. Chambers nämner vidare att denna läsupplevelse medför att vi önskar att 

andra ska uppleva det vi själva har upplevt och vi vill ha respons från andra för att bekräfta 

upplevelsen av boken.  

Enligt Chambers finns det två saker som påverkar varje människas aktiviteter och som avgör 

om textläsningen ska bli en positiv eller negativ upplevelse: de inre och de yttre 

förutsättningarna: 

Intellektuella och känslomässiga attityder som vi alltid bär med oss, vad vi än företar oss. 

Våra förväntningar, tidigare efterfarenheter och kunskaper, vår sinnestämning, vår relation 

till de andra deltagarna, till och med vår inställning till tidpunkt och väderförhållanden: alla 

dessa faktorer påverkar vårt beteende. Yttre förutsättningar handlar om den fysiska 

omgivningen, hur väl den lämpar sig för den aktivitet vi ska ägna oss åt [...] De inre 

förutsättningarna tycks alltså ha större betydelse än de yttre. Men båda bidrar de på sitt sätt 

till att forma vår inställning till det vi ska företa oss. Men samtidigt som de påverkar vårt 

beteende, påverkar de också varandra (Chambers, s 20f). 

Lärarens och elevernas inre och yttre förutsättningar kommer att påverka resultatet av 

läsningen. De yttre förutsättningarna kan påverka de inre och på grund av det är det upp till 

läraren att fundera ut hur läsmiljön kan förändras så att den anpassas till individernas fördel. 

”Det alla lärare som undervisar i litteratur vill ska hända är att eleverna ska känna att de vill 

läsa mer och för att detta ska ske måste lärarna diskutera boken med eleverna. Om vi ska 

hjälpa eleverna att bli "tänkande läsare" räcker det inte med vardagspratet, de måste även 

kunna "ifrågasätta, redovisa, jämföra och granska kritiskt” (Chambers, s 104).  

Läser man i På tal om böcker, vars författare är lärare och inte forskare, poängteras även här 

vikten av att förankra hos eleverna att lusten att läsa är det viktigaste. Läsning skall vara 

inspirerade, upplyftande och framför allt roligt. Det är essentiellt att som pedagog försöka att, 

bland annat: ”[…] göra goda läsare av barn och ungdomar” (På tal om böcker 2005 s 5). 

Läraren Karina Nyström (2005) skriver att det som är viktigt som pedagog är att synliggöra 

och levandegöra det val, eller egentligen är det flera val, som all läsning inleds med: ”[…] 

vad, hur, varför?" (Nyström, 2005, s 10, jfr. Schmidl, 2008, Molloy, 2008). 

Britta Stensson (2006), som även hon är lärare, skriver i sin bok Mellan raderna. Strategier 

för en tolkande läsundervisning hur läsaren möter olika sorters människor genom karaktärerna 

i böckerna vilket kan skapa förståelse för andra människor än en själv. Det hjälper läsaren att 

vidga sitt perspektiv på världen runt omkring:  
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Litteraturen ger oss möjlighet att reflektera över oss själva och våra behov [...] Med dess 

hjälp kan vi utveckla visioner och vår förmåga att se vilka mänskliga konsekvenser våra 

handlingar och politiska beslut kan få. Men boken hjälper oss också att se på oss själva och 

våra relationer till varandra. Det gäller inte minst i skolan, där läsningen kan skapa 

förståelse och fördjupa elevernas syn på sig själva och varandra. Vi inser att det inte bara 

finns ett sätt att leva och tolka världen. Men i dagens skola finns det många barn som inte 

kommer dithän - de lyckas inte ta sig in i bokens föreställningsvärld (Stensson, 2006, s 8).  

Stensson skriver vidare att eleven även måste introduceras i strategier för hur de ska reflektera 

över sitt läsande, fri läsning i skolan leder inte automatiskt till reflektion. De måste få kunskap 

om hur de ska göra. Hon anser att det är viktigt att alla ges en chans att utveckla läsnings- och 

tolkningsförmågan. Genom att samtala om det lästa, anser Stensson att förmågor som att 

”kunna läsa mellan raderna” utvecklas, men även en större genreförståelse uppstår Stenssons 

slutsats är att elevernas tolkning av en text utvidgas vid samtal. "Samtalen ger eleverna 

möjlighet att använda och utveckla ett språk kring texter och erfarenheter. Texterna öppnar de 

egna erfarenheterna och de egna erfarenheterna förändrar texterna" (Stensson, s 20, jfr. 

Schmidl, 2008, Molloy, 2008, Carleson, 2003). En annan viktig komponent i elevernas 

läsning är att de utvecklar flyt. Stensson påtalar att om eleven inte har flyt i läsningen så 

försämras dennes förståelse av det lästa. Detta medför i sin tur att läsandet förlorar sin mening 

eftersom orden för eleven inte har samband eller betydelse.  

En annan lärare, Viveca Carleson (2003) betonar även hon vikten av att skapa mening och 

sammanhang för att kunna förstå varför man läser någonting. Detta hänger samman med att 

som pedagog förse eleverna med de redskap de behöver för att kunna se bortom texten och 

således rusta dem för att kunna dra paralleller mellan texten och det verkliga livet. Först då 

blir en text meningsfull. Inger Norberg (2003) tar upp problematiken med att det förefaller 

som att ungdomar idag läser i allt mindre utsträckning. De har för mycket annat som pågår i 

deras liv för att kunna ge sig själva en tid av stillhet som krävs för att verkligen kunna läsa 

och ha någon behållning av det lästa. Norberg skriver att detta till viss del beror på att 

ungdomar, även om de knäckt läskoden, ändå inte äger förmågan att: ”[…] läsa mellan 

raderna, de förstår inte liknelser, abstrakta begrepp, symbolik eller satir och ironi” (Norberg, 

2003, s 61f, jfr. Schmidl, 2008). Det kräver mer av läsaren att själv försöka förstå det lästa, 

ungdomarna är vana vid snabb och direkt tillfredsställelse och det är ingenting en bok 

erbjuder. Den kräver istället ett visst mått av koncentration och beslutsamhet (jfr. Schmidl, 

2008). Norberg ställer då frågan: ”Är då inte detta något som är en av skolans viktigaste 

uppgifter, nämligen att hjälpa eleverna i deras läsutveckling, så att de kan tillägna sig en 

skönlitterär text” (Norberg, s 62). Norberg fortsätter med att utveckla skönlitteraturläsandets 

varför. Det hon kommer fram till är att lusten är en viktig faktor, men även hur man genom att 

läsa om andra på ett klarare sätt kan se och förstå både andras levnadssituation men även det 

egna livet får mening och perspektiv. Sedan är det naturligtvis så att en läsare tillskansar sig 

ett språk som är både nyanserat och rikt: ”Skönlitteratur inverkar också socialt och 

emotionellt på värderingar och förhållningssätt och faktiskt kan en bok förändra ens liv” 

(Norberg, s 62). 

Anne-Marie Körling (2003), som även hon är lärare, skriver om hur elever, även de som inte 

ännu är läsare, ändå bär med sig någonting till skolan. Hon definierar det som erfarenhet, 

vilket hon skriver, är en av de viktigaste komponenterna man kan bära med sig (jfr. Schmidl, 

2008, Langer, 2005, Rosenblatt, 2002). Körling fortsätter genom att påtala hur kunskap som 

begrepp är unikt och baserat just på individuella erfarenheter: ”Barnen kommer till skolan 

med en mängd erfarenheter och kunskaper. De är inte tomma ark som ska fyllas” (Körling, 

2003, s 12). Körling fortsätter genom att vidareutveckla tanken att det barnet bär med sig 

hemifrån, både bra och mindre bra saker, ligger till grund för allt fortsatt lärande. Man måste 



7 

 

ha i åtanke att alla är olika: ”Alla barn kommer inte till skolan rustade med berättelser och 

sagor, alla barn kommer inte heller ur trygga famnar eller miljöer, som ger dem möjlighet att 

pröva sina inre förmågor. Men alla barn kommer till skolan med erfarenheter, som de ska få 

möjlighet att förvalta och vidareutveckla” (Körling, s 13). Om pedagogen inte kan påvisa 

nöjet, nyttan och njutningen i det skönlitterära så har de misslyckats i sitt uppdrag (jfr. 

Molloy, 2008). Visserligen kommer inte alla elever att bli läsare i den meningen att de 

kommer att sluka böcker, men de ska i alla fall ha getts en chans att få nosa på det äventyr 

som ligger i en bok (jfr. Molloy, 2008). Körling skriver till och med att den skönlitterära 

boken skulle kunna ersätta den traditionella läseboken, det handlar bara om att våga frångå det 

invända och välbekanta. 

För att ytterligare illustrera hur viktigt det är att som pedagog kunna förankra sina textval hos 

eleverna har vi använt oss av Stefan Lundströms (2007) avhandling Textens väg där han har 

studerat textens plats i skolan. Lundström har bland annat studerat läroplanerna Lgy70 och 

Lpf94 eftersom han ville undersöka villkoren för vilka texter som väljs i undervisningen på 

gymnasieskolan. Lundström har jämfört Lgy70, läroplanen för gymnasiet 1970, med Lpf94. 

Lundström anser att 1994 års läroplan, kursplanen från 2000, för gymnasiet hade starkare 

framåtsträvande drag och att elevens behov sätts i fokus på ett annat sätt än i den tidigare 

läroplanen. Alla elevers förutsättningar för bra undervisning ska has i åtanke och elever med 

svårigheter ska få den hjälp de behöver för att kunna nå upp till målen: 

 
I de allmänna målen för svenskämnet syns en tydlig inriktning mot kommunikativa 

färdigheter, men de nu gällande kursplanerna är avsevärt mer inriktad på att utveckla 

individens tänkande, lärande och identitet genom färdigheter än kursplaner tillhörande 

Lgy70, där färdighetsträningen i hög grad var en anpassning till samhällets 

kommunikationsbehov. Skolan har förändrats från att ha industrisamhällets behov i centrum 

till att ha elevens utveckling i centrum, vilket också överensstämmer med det postmoderna 

samhällets behov av ansvarstagande individer i de flexibla ekonomierna. I strävansmålen 

pekar kursplaneförfattarna på vikten av helhet och att förstå sammanhang i utbildningen, 

vilket kan ses som ett förespråkande både av den rörliga mosaikens ämnesintegration och 

av det gränslösa jagets behov av en allmänhumanistisk kompetens. (Lundström, 2007, s 

141). 
 

Litterär kanon 

Definitionen på litterär kanon är det urval av litteratur som av litteraturvetare ansetts på något 

sätt ha verkat danande för Sverige eller andra länder. (Regeringens Motion 2008/09:Ub236 

Litterär kanon) Att ha en litterär kanon är enligt ovan nämnda regeringsmotion någonting som 

skulle gynna de elever som annars inte skulle ges möjlighet att stifta bekantskap med de 

danade författarna i Svensk litteratur. Slår man upp ordet kanon i Nationalencyklopedin får 

man reda på att begreppet står för en kollektion av texter som anses vara normativa. Det kan 

även vara texter som skrivits av en viss författare som läses i skolan och forskas kring. Av 

detta kan utläsas att det finns en viss distinktion mellan litterär kanon och skolkanon. Kanons 

vara eller icke vara i skolan är debatterbart och framförallt måste valen förankras både hos 

eleverna men även i den nutid som de kan relatera till och förstå: ”Vi bör ställa oss frågan om 

eleverna verkligen är tvungna att: ”[…] läsa måsteböckerna i vår litteraturhistoriska kanon?” 

(Danell, 2005, s 39) 

En annan definition av ordet kanon kommer från Staffan Bergsten och Lars Elleström (2004) 

som definierar vad litterär kanon består av i sin bok Litteraturhistoriens grundbegrepp. De 

skriver att kanon är: "[...] de diktverk vilka oberoende av enskilda läsares och forskares 

personliga tycke och smak anses utgöra det omistliga arv som varje ny generation av 

bildningssökande har att tillägna sig och föra vidare" och han betonar att den "norm som 
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kommer till uttryck i en kanon återspeglar alltid en kollektiv åsikt med giltighet under en 

längre tid" (Bergsten & Elleström, 2004, s 31f).  

En annan som sökt definiera kanon är Anna Williams (1997) som i sin studie Stjärnor utan 

stjärnbilder, kvinnor och kanon i litteraturhistoriska översiktsverk under 1900-talet tittat på 

kvinnors åsidosatta status inom just litterär kanon. Williams skriver att det är: ”[…] den 

relativt fast fixerade grupp av verk och författarskap som konstituerar den allmänt accepterade 

bilden av litteraturens historia […]” (Williams, 1997, s 36). Eftersom kanon och litteratur är 

relevanta aspekter av denna uppsats så anser vi att hennes studie är av vikt och intresse för vår 

undersökning. Williams fastslår i sin studie att kvinnliga författare inte bedöms utifrån samma 

mall som sina manliga kollegor. De kvinnor som upptas av den litterära kanon ses som 

mindre litterära och som sprungna ur annat än litterär begåvning, litterär kanon gynnar enligt 

Williams manliga författare.  

I övriga världen spelar Sverige en väldigt liten roll när det gäller kanon. Några få verk av 

Strindberg och Lagerlöf går att finna i andra länder men annars är svenska författare sällsynta 

läsobjekt. Litteraturhistorisk kanon har aldrig fastställts utan genomgår alltid förändringar. 

Förändringarna består oftast i att gamla diktverk tas bort till förmån för nya. En annan 

anledning till kanons förändring är att det ständigt kommer ny litteratur och förändringarna 

gäller även referensramarna och normsystemen hos individer och större grupper. Litteratur 

skriven av kvinnor är den kategori inom kanon som alltid legat på gränsen mellan att få finnas 

med eller inte (jfr. Williams, 1997). "Denna [litteraturen] har länge levt i skuggan av det 

mansdominerade samhällets värderingar” (Bergsten, s 40). Till en början benämndes den 

”kvinnolitteratur” men namnet blev kritiserat eftersom det inte fanns någon motsvarighet, det 

vill säga ”manslitteratur” (jfr. Williams, 1997). Det har sett olika ut från lärare till lärare hur 

stor plats författarna fått och vilka författare som ansetts vara viktiga för eleverna att ta del av. 

Det skiljer sig även i fråga om vilka epoker som får ta stor plats, eventuellt beroende på vilka 

författare som lyfts upp och det har sett olika ut under olika årtionden på svenska 

högstadieskolor och gymnasier. Dessa skillnader är aktuella även i dag. 

Helen Schmidl (2008) intresserar sig i sin avhandling även av fenomenet litterär kanon. 

Schmidl menar att det inte går att ha en universell litterär kanon som alla elever skall 

tillgodogöra sig. Schmidl skriver istället att läraren bör söka litteratur som tilltalar och 

fungerar med de elever som läraren har. Schmidl poängterar ändå att det är lärarens uppgift att 

ge eleverna smakprov på genrer och författare som ligger utanför elevens egen intressesfär för 

att, om möjligt, bredda elevens läsning, läsupplevelse och läsförståelse. 

Leppänen och Lundahl (2009) tar även de upp begreppet kanon och de skriver att kanon 

verkar både som en progressiv- och en regressiv kraft. Som progressiv kraft fungerar kanon 

som ett medel att bevara det svenska kulturarvet medan den som regressiv kraft söker bevara 

det som varit. Här fungerar det som ett slags maktmedel, en ansats att söka stävja att världen 

blir annorlunda. De diskuterar vidare huruvida kanon är en nödvändig ingrediens i skolan 

eller inte och här skriver Leppänen och Lundahl att det inte går att säga varken ja eller nej på 

den frågan. Kanon, skriver de, är istället ett sätt att söka ett bra förhållningssätt till just kanon 

och hur texterna skall kunna anpassas och tillgängliggöras för de elever som skall läsa dem. 

De tar även upp genusaspekten då de påtalar att nästan all kanoniserad litteratur i väst är 

skriven av män.   

Mikaela Lundahl (2009) pekar på att debatten rörande kanon är ständigt återkommande. På de 

båda sidorna finner sig nejsägarna och jasägarna och de debatterar huruvida det är rätt och 

riktigt att söka vidmakthålla det som varit kontra att införa nytt. Lundahl skriver att 

kanoniseringen av viss litteratur inte är, såsom det vill framhållas, ett självgående arbete. 
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Kanon är istället den litteratur som bedöms vara av sådan storhet att den bör läsas av ”alla” 

och den avpassas kontinuerligt av nutida litteraturvetare och filosofer. Lundahl skriver vidare 

att det är oacceptabelt att låta kanon bestämma över de textval som görs i skolan. Hon skriver 

att det inte går att förhålla sig till den kanoniserade litteraturens mansdominerade värld på ett 

föredömligt sätt utan att andra texter måste tas in för att balansera vågskålen (jfr. Williams, 

1997). Lundahl skriver vidare att hon, trots en skepticism till kanon, anser att kanon trots allt 

utgör den bas ifrån vilken all diskussion kring litteratur och litteraturförståelse utgår: ”För att 

de gemensamma spelreglerna/referenserna skall vara användbara måste de förankras bland så 

många som möjligt […]” (Lundahl, 2009, s 43). Om kanon konstaterar Lundahl att: ”Det 

ingår i berättelsen om kanon att den är oföränderlig, att den bygger på en naturlig ordning, 

även om var och en inser att nyrekrytering till kanon sker. Några av dagens författare kommer 

att tillhöra morgondagens kanon” (Lundahl, s 45).  

Sammanfattningsvis kan man konkludera genom att säga att kanon är en del av litteraturen. 

Den är både nödvändig och svårhanterlig. Nödvändig genom att den ger verksamma lärare ett 

grepp om vad som skall tas upp vilket medför att skillnaderna i litteratur mellan skolor skall 

förhålla sig relativt små. Svårhanterligt därför att den litterära kanonen kan tyckas föråldrad 

svår och framförallt otillgänglig för elever med liten eller ingen läsvana eller läsvilja för den 

delen. 

 

Metod  

Nedan kommer våra metodval att presenteras och även en förklaring till varför dessa metoder 

valts. Vi tänkte oss en kombination av observationer och intervjuer för att få ett djup i 

undersökningen.  

För att besvara frågeställningarna presenterade i syftet har vi valt en kvalitativ 

undersökningsmetod. Att använda sig av ett kvalitativt synsätt innebär att fokus läggs på 

vardagliga händelser av återkommande art samt på sådant som sker i nuet i olika situationer. 

(Kvale & Brinkmann, 2009) Vidare fokuserar en kvalitativ undersökningsmetod på hur och 

varför någonting är på ett visst sätt. (Svenning, 1999) En kvalitativ metod försöker inte i 

första hand finna resultat som går att kvantifiera utan istället söker man orsaken till någonting. 

(Backman, 1998) Enligt Patel och Davidson är en kvalitativ undersökning ofta subjektiv och 

de resultat som framkommer är ofta präglade av observatören och/eller intervjuaren själv.  

Utgångspunkten i vår undersökning ligger i hermeneutiken, det vill säga det sätt vi tolkat och 

bearbetat de fakta som vi fått fram. Enligt Patel och Davidson (1994) är det ett förfaringssätt 

där man som exempelvis observatör söker förstå: ”[…] grundbetingelserna för den mänskliga 

existensen” (Patel & Davidson, 1994, s 25). Enligt Patel och Davidson är just det 

hermeneutiska synsättet förenligt med en kvalitativ forskning och forskaren kan tillåtas vara 

både personlig och involverad. En hermeneutiker anser att: ”[…] mänsklig verklighet är av 

språklig natur” (Patel & Davidson, s 26) vilket vi anser är förenligt med det språkliga i 

litteraturen och verbaliseringen av densamma som vi ämnat undersöka. Vidare skriver Patel 

och Davidson om hur det inte på något sätt är ett hinder för den hermeneutiska forskningen att 

bearbeta den insamlade empirin utifrån den egna insikten och de egna föreställningarna. 

Man kan vidare säga att vår undersökning är etnografiskt influerad, det vill säga att vi är 

intresserade av att gå in i skolmiljön och söka iaktta den så förutsättningslöst som möjligt. Att 

undersökningen skulle kunna ske helt förutsättningslöst är näst intill omöjligt då vi som 

undersökare kommer att vara en påverkande del av det som observeras. Vi menar ändå att 
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man kan vidhålla att undersökningen är etnografisk då vi använder oss av observationer och 

informella intervjuer i avsikt att förstå och kartlägga det vi preciserat i syftet. (Trost, 2007) 

Vi har, i enlighet med Patel och Davidson (1994) följt de krav som ställs inför alla former av 

undersökningar. Vi har informerat de berörda, sett till att de haft möjlighet att samtycka till att 

delta eller avböja, försäkrat dem om att allt vi observerat är konfidentiellt och slutligen 

informerat dem om till vad vi skall använda den insamlade empirin. 

 

Intervju 

Att välja intervju som undersökningsmetod anser vi är ett bra komplement till de 

observationer som vi genomfört.  

De frågor som vi valt att fokusera intervjuerna kring är utformade så att de skall svara på de 

frågeställningar vi formulerat i syftet och dessa är de öppna frågor vi koncentrerat 

intervjuerna kring: 

 Hur väljs texterna som skall användas i skolan ut? 

 Hur presenteras texterna? 

 Vilka olika strategier för bearbetning av texten används och hur motiveras dessa för 

eleverna? 

 Hur avslutas textarbetet? 

Initialt, innan intervjun påbörjas måste intervjuaren medvetandegöra sig själv om ett antal 

saker. Dessa är bland annat att ta ställning till syftet med intervjun eller undersökningen. 

Detta gör man enligt Kvale och Brinkmann (2009) lättast genom att insamla information 

rörande det man ska undersöka. Sedan måste man planera intervjun och det skriver Kvale och 

Brinkmann gör man bland annat genom att ta ställning till huruvida de resultat som kan 

framkomma är i proportion till de eventuella moraliska aspekter som intervjupersonen kan 

komma att uppleva. Slutligen måste man, enligt Kvale och Brinkmann fundera över 

verifiering och rapportering. Verifiering innebär att undersökningens reliabilitet och validitet 

skall fastställas. Vi funderade sålunda över validiteten och reliabiliteten i vår undersökning. 

Det första vi gjorde var att söka säkerställa att vi verkligen undersöker det vi problematiserat i 

syftet och det andra är huruvida man kan säga att det sätt vi undersöker sambanden är 

tillförlitligt. Skulle undersökningen måhända ha kunnat utföras på ett annat sätt? Vi har 

studerat fiktionstextens närvaro, hur den presenterats, vad läraren och eleverna gjort med 

texten samt hur läraren följt upp texten efteråt. Vi har dessutom kunnat hålla lektioner själva, 

visserligen var för sig, varmed vi inte kan bedöma validiteten annat än utifrån de egna 

observationerna. Men i våra respektive lektioner har vii haft möjlighet att testa olika grepp 

och bedöma huruvida de fallit väl ut eller inte. Därför anser vi att vi hållit oss till 

frågeställningarna vi formulerat i syftet, alltså har undersökningsresultaten validitet. Sedan 

finns den mänskliga faktorn vilket medför att reliabiliteten vilar på en inte helt objektiv grund 

eftersom vi även till viss del är deltagande observatörer, men vi bedömer ändå att vi utifrån 

den samlade empirin kan säga resultaten är reliabla för just dessa klasser och lärare.  

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det enda sättet att ta reda på vad som händer i en annan 

människas värld att prata med dem, vilket är kärnan i den kvalitativa forskningsintervjun. De 

skriver att olika sorters intervjuer fyller olika funktioner. Kvale och Brinkmann säger vidare 

att intervjuaren bör medvetandegöra sig om den skeva maktbalans som råder mellan den som 



11 

 

ställer frågorna och den som svarar på dem. Det är den som ställer frågorna som kontrollerar 

och styr situationen och det är viktigt att skapa en avslappnad och trygg miljö där deltagaren 

känner sig lugn och inte strävar efter att svara ”rätt” utan fokuserar på att svara 

sanningsenligt. Vi anser att det som Kvale och Brinkmann kallar: ”[…] den halvstrukturella 

livsvärldsintervjun […]” (Kvale & Brinkmann, 2009, s 19) är den intervjumetod som bäst 

passar vårt syfte. De definierar den halvstrukturella livsvärldsintervjun som: ”[…] en intervju 

med målet att erhålla beskrivningar av intervjupersonens livsvärld i syfte att tolka innebörden 

av de beskrivna fenomenen” (Kvale & Brinkmann, s 19). Detta är förenligt med hur vi tänker 

oss att få grepp om hur arbetet med fiktionstext fungerar både initialt. Kvale och Brinkmann 

beskriver vidare hur den halvstrukturerade livsvärldsintervjun till viss del är influerad av 

fenomenologin, det vill säga hur dessa livsvärldsfenomen upplevs av de människor som 

befinner sig i situationen. ”Generellt är fenomenologi i kvalitativa studier en term som pekar 

på ett intresse av att förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva 

världen som den upplevs av dem enligt antagandet att den relevanta verkligheten är vad 

människor uppfattar att den är. (Kvale & Brinkmann, s 42) Detta anser vi är förenligt med 

vårt syfte för uppsatsen och är därför någonting vi tagit med i beaktande när vi förberett oss 

för våra respektive intervjuer.  

Den kvalitativa intervjumetoden, kan även kallas för en ostrukturerad eller icke-

standardiserad intervju. (Kvale & Brinkmann, 2009) Det som passar vårt syfte bäst är en 

halvstrukturerad intervju där: ”[…] tonvikten [är] lagd på intervjupersonens upplevelse av ett 

ämne. Intervjuaren sökte med sina frågor kognitivt klargöra intervjupersonens upplevelse av 

lärande […]” (Kvale & Brinkmann, s 41). Enligt Kvale och Brinkmann är just den 

halvstrukturerade intervjun till viss del influerad av fenomenologin, det vill säga intervjun 

strävar efter att utforska och beskriva hur personerna upplever det livsfenomen som 

undersökningen är intresserad av, i detta fall fiktionstextens plats i skolan. 

Etiska frågor som kan framkomma är huruvida personernas integritet kan bibehållas såväl 

som deras anonymitet om så önskas. Deltagarna måste informeras om syftet och godkänna att 

deras svar används som underlag i undersökningen. Vidare skriver Kvale och Brinkmann 

(2009) att forskarens egen integritet spelar en stor roll både i fråga om kvaliteten på 

undersökningen men även i etiska avgöranden. De skriver vidare att det är viktigt att ha i 

åtanke att en intervju på intet sätt är ett samtal där båda parter har samma tyngd utan det är 

den som intervjuar som både: ”[…] definierar och kontrollerar situationen” (Kvale & 

Brinkmann, s 19). Det är alltså intervjuarens uppgift att kreera en sådan atmosfär att 

intervjupersonen känner sig avslappnad och vågar säga vad han eller hon tycker. Dessa etiska 

tankegångar balanserar mellan intervjuarens önskan att finna kunskapen som intervjupersonen 

besitter och hur dennes integritet skall skyddas. 

 

Observation 

Vi valde observation eftersom vi genom våra dagliga interaktioner med eleverna kom att bli 

en så vardaglig företeelse att vi anser oss kunna anta att det vi observerat är en relativt bra 

spegling av verkligheten. Valet av observationsmetod blev en så kallad halvstrukturerad 

observationsmetod. Av Patel och Davidson (1994) definieras detta som en insamlingsmetod 

där man måste ha klart för sig vilken typ av situation som skall observeras, vilka som skall 

observeras men även hur observationsmaterialet skall dokumenteras och vad som kan vara 

viktigt att dokumentera.  
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Observation som metod är ofta använd för att söka deducera olika slutsatser hämtade från 

gjorda praktiker. Problemet som framkommer är att dessa slutsatser inte kan sägas vila på en 

objektiv grund. Observationer kan även, i likhet med intervjutolkningar, tendera att hemfalla 

till subjektiva snarare än objektiva tolkningar (Patel & Davidson, 1994) men vi anser inte att 

detta är något hinder då det vi avser att undersöka är mänskliga företeelser vilka av naturen är 

präglade av just subjektivitet. 

Vi har valt att fokusera våra observationer på:  

 Aktivt deltagande i såväl muntliga som skriftliga aktiviteter 

 Fokusering kring ämnet, det vill säga att eleven håller sig till det som lektionen avser 

att behandla och inte svävar ut 

 Villighet att delta efter förmåga 

 Har med sig material till lektionen, papper, penna och eventuell litteratur 

 Lämnar in uppgiften i tid 

Anledningen till att vi valt att bryta ut ovanstående moment beror på att vi anser att dessa 

punkter illustrerar en del i huruvida utfallet av en lektion bestående av just fiktionstextläsning 

och bearbetning av densamma kommer att utfalla gynnsamt eller inte. Vi anser vidare att det 

som är minst lika viktigt som att lärarens lektionsupplägg är välplanerat och kreativt är ett 

aktivt elevdeltagande utifrån ovan nämnda punkter. Dessa punkter menar vi således påvisar 

vikten av att läraren lyckas förankra den valda texten hos eleverna, det påvisar vidare hur 

viktigt det är att textbearbetningen kan härledas till situationer som eleven kan associera till 

och förstå nyttan med för framtida referens. 

Patel och Davidson nämner även att observatören kan ha olika roller, i vårt fall handlar det om 

att vara både en deltagande och en icke deltagande observatör. En deltagande observatör i de 

fall där vi varit lärare i klassrumssituationen och en icke deltagande observatör då våra 

respektive handledare hållit i lektionerna. ”Ett av målen med den deltagande observationen är 

att inifrån, dvs genom att på olika sätt delta i gruppens inre liv, upptäcka och avtäcka de 

normer, värderingar, tolknings- och kommunikationsmönster som är typiska, genomsyrar eller 

styr tillvaron för medlemmarna” (Svensson & Starrin, 1996, s 12f). Observationstiden har 

varit fem veckor med ett veckolångt uppehåll då eleverna hade sportlov. 

Vidare anser vi att vi, i enlighet med Patel och Davidsons definition, varit kända observatörer, 

vi har presenterat oss och i alla fall till viss del preciserat vårt syfte med vår närvaro i 

klassrummet, här skiljer det sig lite mellan hur vi valt att presentera vår närvaro. Jonna valde 

att precisera sin avsikt medan Ylva inte gjorde det förrän efter observationerna var utförda. Vi 

anser ändå att vår närvaro i klassrummet accepterats av eleverna och att någon ovilja mot att 

delta i våra olika aktiviteter inte förekom. Men vi är ändå medvetna om att vår närvaro i sig är 

ett störningsmoment. (Patel & Davidson, 1994) 

Enligt Alan Chalmers (2000) innebär en observation att man söker samla in data för att kunna 

belägga eller förkasta en tes. Chalmers skriver vidare att det finns olika former av 

observation: ”passiv/aktiv, privat/publik”. Detta är inte helt okomplicerat då en observation av 

naturliga skäl färgas av observeraren hur objektiv och öppen denne än söker att förhålla sig. 

Chalmers fastslår att det inte finns någonting som kan kallas en ”passiv” observation 

eftersom, som tidigare påtalats, det alltid finns bakomliggande faktorer som mer eller mindre 

omedvetet påverkar observatören. 
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Med hjälp av dessa observationer samt med de påföljande lärarintervjuerna tror vi oss kunna 

skönja mönster som kan leda till större förståelse för problematiken som vi upplever finns i 

just arbetet med fiktionstext i skolan och därmed kunna finna metoder för att kunna 

överbrygga det motstånd mot läsning som vi skönjt hos eleverna. 

Urval 

Urvalet är baserat på ett så kallat bekvämlighetsurval. (Kvale & Brinkmann, 1997) Det vill 

säga de pedagoger som fanns i närmiljön under den verksamhetsförlagda utbildningen på två 

orter samt de elever vi kom i kontakt med. En verksamhetsförlagd utbildning är ett moment 

som faller under pedagogikundervisningen på lärarutbildningen. Ett bekvämlighetsurval är 

någonting som är baserat på tillgänglighet snarare än representativitet. (Kvale & Brinkmann, 

1997) 

Urvalet är baserat på tillgång och de lärare och klasser som observerats är de som vi haft 

förmånen att interagera med under vår verksamhetsförlagda utbildning. Skola A och B är 

båda gymnasieskolor i Norrbotten. Alla elever som observerats går i någon form av 

yrkesförberedande program. I skola A var det fordonsprogrammet och där observerades två 

förstaårsklasser bestående av en majoritet pojkar. (46 elever varav 4 flickor, två i respektive 

klass) samt byggprogrammet, en avgångsklass, även där var majoriteten pojkar (21 elever 

varav 3 flickor). Svenskläraren var kvinna, 49 år gammal. I skola B var det barn- och 

fritidsprogrammet, en förstaårsklass, här var könsfördelningen jämn (12 elever) samt 

medieprogrammet, avgångselever och även här var könsfördelningen jämn (25 elever). 

Svenskläraren var kvinna, 46 år. 

De lärare som intervjuats är 3 kvinnor, 49 år 46 år och 47 år gamla. De har undervisat i 19 år, 

11 år och ca 14 år vardera. Alla tre lärare har undervisat på ett flertal olika program så 

erfarenheterna de delger oss är inte enbart tagna från ovanstående program. Anledningen till 

att Lärare C intervjuades trots att hon inte varit en av de lärare vi följt är att vi ville se om det 

vi observerat och lärt genom intervjuerna av Lärare A och B är gångbart även för en annan 

lärare. Detta, menar vi, ger ytterligare trovärdighet till den redan insamlade empirin. 
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Analys 
Nedan kommer resultaten av observationer och intervjuer, samt en analys av detsamma att 

presenteras. 

 

Observationer 

Avsikten med klassrumsobservationerna är att söka få en inblick i hur elever och lärare 

förhåller sig till fiktionstexten och dess plats i klassrummet. Det vill säga hur läraren skapar 

ett intresse för den valda texten, mottagandet och engagemanget hos eleverna samt hur läraren 

sedan knyter ihop det lästa så att eleverna känner att läsningen inte bara var för ”läsandets 

skull” (jfr. Molloy, 2008, Schmidl, 2008). Avsikten är att, i enlighet med Schmidl (2008) och 

Molloy (2008) söka svaren på frågorna hur, vad och varför, men även vem, som Molloy 

funderat kring, alltså för vem är läsningen? I dessa fall var läraren handledaren vi hade under 

vår verksamhetsförlagda utbildning men även vi fungerade som lärare vid flera tillfällen. Att 

observera sig själv objektivt är en omöjlighet så här tog vi våra respektive handledare till 

hjälp. (Kvale & Brinkmann, 1997) Handledarna fungerade här som både observatörer av våra 

lektioner men gav dessutom respons i direkt anknytning till lektionstillfällena vilket gav 

möjlighet till både diskussion och reflektion. För att observationerna skulle vara så 

tillförlitliga som möjligt användes även en utomstående observatör vid de tillfällen då vi 

fungerade som lärare. I enlighet med Patel och Davidson (2003) har vi har valt att knyta ihop 

analysen med resultatet eftersom vi anser detta ger bäst överskådlighet. Nedan kommer 

sålunda fyra olika observationer att beskrivas och analyseras och slutligen kommer resultaten 

diskuteras.  

Observationsklasserna är i tur och ordning två fordonsklasser, ettor (FP), en byggklass, trea 

(BP), en barn- och fritidsklass, etta (BF) samt en medieklass, trea (MP). 

 

Fordonsprogrammet  

Observatör är Ylva. 

Min närvaro i klassrummet initierades genom att jag gavs möjlighet att stifta bekantskap med 

eleverna på deras respektive bildlektioner. Detta gav både mig och eleverna en möjlighet att 

vänja oss vid varandra och bli bekväma. Inga anteckningar fördes under själva 

obeservationstillfällena utan de skrevs direkt efter observationen medan allting fortfarande 

kunde erinras så att inte tillförlitligheten skulle gå förlorad. (Patel & Davidson, 1994) 

Observationen har skett på två olika premisser, vid några tillfällen har jag som observatör 

uteslutande kunnat sitta ner och observera när min handledare höll i lektionerna medan 

resterande observationstillfällen skedde med mig själv som lärare. Problematiken med att vara 

både observatör och lärare kringgicks delvis genom att jag använder mig av så kallad 

stafettläsning (jfr. Molloy, 2008) vilket ger tillfälle att iaktta eleverna under läsandet men 

även som åhörare. 

Inledningsvis diskuterades min närvaro samt syftet med densamma, men det enda som 

dryftades rörande vad jag skulle göra och varför var att jag studerade och att jag skulle hålla i 

deras svensklektioner under min vistelse där samt att dessa lektioner skulle behandla text och 

språkriktighet. Att jag skulle se närmare på elevernas inställning och/eller engagemang 

rörande de tre momenten uttalade i syftet av denna studie, alltså sambandet (om något sådant 

skulle kunna skönjas) mellan textval, presentation av text, arbetssätt samt vidare förankring 
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berördes inte. (Patel & Davidson, 1994) Efter att ha lärt känna eleverna under så pass lång tid 

så kan jag ställa mig tveksam till om ett sådant avslöjande skulle ha påverkat resultatet i 

endera riktningen eller inte, men jag bedömde ändå att det var mest rättvisande att inte 

påverka eleverna. 

Klassrummet var bullrigt och stökigt, många kom sent, hade inte med sig material och det tog 

lång tid innan lektionen kunde anses ha påbörjats. Detta, att miljön i klassrummet inte är 

rogivande är ett faktum som Chambers (1994) skriver är direkt påverkande för såväl intresse 

som motivation hos eleverna. Att inte känna arbetsro gör att även elever som initialt känner 

att de vill läsa tappar lusten och ger sig in i diskussioner och samtal med sina klasskamrater 

istället. En annan aspekt är det generella klimatet i klassrummet vilket jag bedömer är väldigt 

olika i de båda klasserna. I den ena klassen är tempot lägre, lågmäldare och mer accepterande 

medan klimatet i den andra klassen helt präglas av en enda elevs närvaro eller frånvaro, här 

finns ingen acceptans och en felsägning bemöts med hån. Det är inte lätt att våga läsa högt i 

en sådan miljö (jfr. Molloy, 2008). Miljöns generella betydelse har inte en direkt inverkan på 

de frågeställningar som återfinns i vårt syfte men indirekt påverkar miljö och klimat så tillvida 

att det i ett accepterande klimat finns fler förutsättningar att som lärare kunna skapa en röd 

tråd i undervisningen. Genom att slippa fokusera på negativa influenser och istället kunna 

lägga mer energi och fokus på det som bör vara mest väsentligt, nämligen att ge eleverna en 

odelat positiv läsupplevelse (jfr. Molloy, 2008, Chambers, 1994).  

Genusaspekten, här definierat som fysiskt kön och förväntat beteende (Williams, 1997) är 

någonting som är påtagligt i båda fordonsklasserna och det är uppenbart att den tjej som inte 

vågar ta plats försvinner i mängden. Det förefaller som att en tjej finner det svårare att våga än 

en kille. I dessa klasser förekommer inte många handuppräckningar utan det är den som talar 

högst som hörs mest. Detta till trots så visade det sig vid enskilda samtal att alla tjejer i 

klasserna föreföll läsa skönlitteratur av någon form på fritiden medan bara ett fåtal av killarna 

sa att de läste annat än skotertidningar hemma (jfr. Schmidl, 2008, Norberg, 2003). 

Jag har, efter mina observationer insett (samt genom det min handledare påtalat) vikten av att 

finna en text i vilken eleverna kan finna identifikationsfaktorer, detta påtalas även i skolans 

styrdokument rörande svenska A. Eleven skall således: ”kunna tillgodogöra sig det väsentliga 

i en text som är relevant för eleven själv och för den valda studieinriktningen samt för eleven 

som samhällsmedborgare” (http://www.skolverket.se). Vidare inser jag att det bästa sättet att 

säkerställa att alla (i alla fall de som befunnit sig på lektionen) har läst texten är att läsa den 

högt (Molloy, 2008, Chambers, 1994). I det här fallet valde jag stafettläsning eftersom texten 

är lättläst och rolig (Chambers, 1994). Det vi läste var Roald Dahls novell Liftaren (1989). 

Anledningen till textvalet är att eleverna i fordonsklasser kan antas vara bilintresserade och i 

denna novell finns både bilfakta och fart presenterade. Även omfånget har varit en bidragande 

orsak till textvalet. Texten skulle både hinna läsas och diskuteras under en och samma lektion. 

Av det jag tidigare sett så föreföll det som att elevernas fokus på uppgiften tenderar att skifta 

om tiden som tas i anspråk känns alltför lång. 

I båda klasserna föregicks läsningen genom ett författarporträtt och en allmän diskussion 

rörande just läsandets nytta eller förkastlighet. Diskussionen inleddes med att jag ställde 

frågan; ”Varför läser vi?” vilket gav svar som att ”för att vi måste”, men även svar som visade 

på en viss förståelse för varför just läsning ges utrymme i skolan; ”för att vi ska bli bra på att 

prata”. Detta gav i sin tur plats för en diskussion kring vikten av att uttrycka sig korrekt, för 

annars blir man som en elev sa; ”inte tagen på allvar”. Detta illustrerade jag genom att på over 

head visa dem olika felskrivningar som vi pratade kring.  Detta förfaringssätt är lika mellan de 
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båda fordonsklasserna, det är bara uppföljningsarbetet som skiljer sig åt, på vilket sätt de 

skiljer sig åt kommer att diskuteras längre fram.  

Att både finna en text som eleverna vill läsa och som de sedan känner att de ser nyttan med att 

läsa är inte helt enkelt, men genom att finna en författare vars verk eleverna kan antagas ha 

kommit i kontakt med samt presentera denne på ett lite intressant sätt kan i alla fall skapa ett 

visst intresse (jfr. Molloy, 2008, Chambers, 1994). Just namnet Roald Dahl var det ingen som 

direkt kände igen, men alla hade sett Kalle och Chokladfabriken (1964, filmatiserad 1971, 

1996 och 2005) så där fann vi en gemensam grund att stå på inför läsningen. Jag upplevde 

även att eleverna var mer öppna inför den kommande läsningen i och med att de insett att 

texten skulle kunna antas vara i samma kategori som den text de kände igen. De förknippade 

sålunda Roald Dahl med en positiv upplevelse vilket gjorde dem positivt inställda till även 

Liftaren. 

Det var inte alla elever som ville läsa högt och jag pressade inte någon till att läsa utan låter 

helt enkelt stafettpinnen gå vidare till nästa. Jag inledde och avslutade själv läsandet, detta för 

att ge eleverna både en början och ett avslut samt för att de skulle få en känsla för texten. 

Inlevelsemässigt så läste eleverna, med några få undantag, både monotont och stakigt men 

alla deltog i diskussionen efteråt och alla hade tillgodogjort sig innehållet i texten, vilket är 

syftet med övningen. På frågan om de tyckte att texten varit bra svarade alla ja, men det var 

bara ett fåtal som sa att de läser på fritiden. Läsning är alltså sammankopplat med skolan för 

det stora flertalet av dessa elever, en ”måstesyssla” med andra ord. Eller som en elev uttryckte 

det: ”- Jag har aldrig så tråkigt att jag vill öppna en bok!” Det bör tilläggas att detta var kanske 

inte båda klassernas samlade läsinställning utan speglade den enskilde individens inställning 

eftersom det när tillfälle gavs hände att eleverna läste tyst, villigt och uppmärksamt i sina 

respektive bänkböcker samt att eleven som uttalade motvilja mot fiktionsläsning medgav att 

han varje morgon läser dagstidningen från början till slut. Så läser gör de onekligen, det är 

bara vad de läser som varierar.  

Högläsningen gav mig en möjlighet att lyssna och begrunda elevernas språk och ordförråd 

och jag upplevde att många inte alls hade vare sig flyt eller förståelse när de läste. Detta är ett 

problem då styrdokumenten statuerar att eleven efter avslutad svenska A skall: ”kunna 

formulera egna tankar och iakttagelser och göra egna bedömningar vid läsning av […] 

litterära texter […]” (http://www.skolverket.se). Pauserna var många och intonation och 

inlevelse fick ge vika för att ”ta sig igenom” den textmängd de skulle läsa. Visserligen förstår 

jag att det är skillnad på att läsa högt för andra och att läsa tyst för sig själv men jag tror ändå 

att det jag observerade kan ha samband med att dessa elever faktiskt inte är vana och aktiva 

läsare på fritiden. Chambers (1994) påtalar vikten av att läsa högt, även i högre årskurser. Han 

skriver att det inte bara är roligt och avkopplande att lyssna till en text utan det ger även en 

insikt i hur en text kan vara om den läses med inlevelse och intonation. 

Antalet svensktimmar decimerades i båda klasserna eftersom de är ute på praktik varannan 

vecka så någon kontinuitet i undervisningen är svårt att få. Uppföljningsarbetet av texten 

varierades mellan klasserna, i Fp10a så fick de välja mellan olika punkter för att skriftligen 

bearbeta det lästa. De kunde välja att skriva ett alternativt slut på novellen eller att exempelvis 

fördjupa sig i någon av karaktärerna. Eleverna gavs en alternativ bokreflektionsuppgift som 

textbearbetning (Bilaga 1). 

I Fp10b gavs de uppgiften att konstruera en serie av novellen där bara de för handlingen, 

väsentliga dialogerna fick förekomma. För att förbereda dem så visade jag olika serier och vi 

diskuterade vad som egentligen är väsentligt att skriva ut i dialogform och vad som lika gärna 

kan utläsas ur bilderna i serien. Att kunna sammanfatta och ta ut det väsentligaste i en text är 



17 

 

en färdighet som eleverna kommer att behöva i många olika situationer i livet. 

Uppföljningsarbetet bestod sedan i att för eleverna söka förankra och förklara meningen med 

att arbeta med språk. Vikten av att kunna uttrycka sig illustrerades genom olika syftnings- och 

meningsbyggnadsfel som diskuterades och analyserades. För att ytterligare skapa 

verklighetsförankring fick de föreställa sig olika situationer där samma brev skall skrivas, det 

är bara mottagaren som skiljer, hur man uttrycker sig i olika fall är alltså beroende på 

mottagaren. 

Efter dessa lektioner känns det tydligt att eleverna härbärgerar en ovilja till läsandet som 

fenomen men att de inte ens inför sig själva förmår artikulera varför det förhåller sig på det 

sättet. Efter att ha tillbringat så pass många timmar tillsammans med eleverna så är det 

ingalunda att de på något sätt skulle vara illitterata, det handlar mer om en slags olust som jag 

härleder till att läsandet sker för någon annans skull än deras egen. De har alltså inte förstått 

varför de ska läsa (jfr. Schmidl, 2008, Molloy, 2008). I klassrummet är eleverna på det stora 

hela deltagande och inte alls ovilliga. Men deras deltagande till trots bär de dessvärre inte med 

sig kunskaperna till nästa lektionstillfälle. Det förefaller som att den kunskap de ackumulerat 

inte läggs ner i långtidsminnet utan bara hamnar i korttidsminnet där det i samma stund som 

ny kunskap pockar på utrymme får ge vika för det nya. Detta förefaller som ett problem som 

även läraren i klassen reflekterat över. Hur gör man för att eleven skall lagra kunskapen? 

Svaret på detta torde vara att söka finna krokar i elevens minnesbank där all ny kunskap kan 

förankras, vilket i sin tur handlar om igenkännande och identifikation (jfr. Molloy, 2008, 

Olin-Scheller, 2006).  

 

Även om jag läste med eleverna i klassrummet och inte krävde att de skulle läsa någonting 

alls hemma, upplever jag att dessa elever på det stora hela inte förstår nyttan med att läsa. Jag 

kände heller inte att jag, trots att jag inlett med ett författarporträtt för att förankra novellen 

som att de, om jag skulle bett dem läsa på fritiden, ens skulle ha öppnat boken. Denna känsla 

härleder jag till den allmänt negativa inställning som de har i klassrummet, både kring 

svenskämnet i allmänhet, men fiktionstexter i synnerhet. Att det överhuvudtaget blev ett 

avslut på lektionsserien, här är det på sin plats att påpeka att det stora flertalet lämnade in sina 

uppgifter, om än sent, beror mer på mitt idoga tjatande och påpekande vid varje upptänkligt 

tillfälle om att jag ännu inte fått in deras uppgifter. Eleverna ser inte, trots att jag både visat 

kursplanen och förankrat texten utifrån för dem verkliga scenarion, nyttan med att läsa 

fiktionstexter och tar således inte ämnet på allvar. För dessa elever är ämnet svenska ett måste 

och inte ett val och det märks i deras inställning. På frågan om varför man läser så svarade 

huvuddelen: ”för att ni [underförstått lärare] tvingar oss” även om det var några som svarade 

att man läser för att bli bättre rent språkligt. Detta indikerar ytterligare vikten med att 

förmedla Varför man läser till eleverna, vad är nyttan? Eleverna måste förstå och känna att de 

läser för sin egen skull och i denna klass så var högläsning den metod som jag tror var optimal 

för att säkerställa att alla tagit del av texten. Anledningen till att jag antar att högläsning är 

bästa sättet att veta att alla läst är bland annat baserad på erfarenhet av liknande klasser och 

mindre lyckade lektioner då alternativa metoder används. Men även handledarens 

kommentarer och råd influerade valet av högläsning och då dessa klasser har en sådan 

spridning rent kunskaps- och språkmässigt så är högläsning med påföljande diskussion om det 

lästa att föredra då jag då kunde säkerställa att alla verkligen förstått vad texten handlade om. 

 

Uppföljningen blev, trots goda intentioner, en långdragen process då ett sista 

inlämningsdatum inte betydde att alla punktligt och plikttroget lämnade in sina uppgifter. Med 

facit i hand skulle jag ha tagit uppföljningsdiskussionen direkt och inte inväntat allas 

inlämningar eftersom novellen då redan hunnit falla i glömska hos många. När jag avslutade 

med helgruppsdiskussion så ställde jag frågan om vad de ansåg om sättet vi arbetat på och om 
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de kunde komma på varför vi gjort på just det här sättet? Det jag fick till svar gladde mig trots 

allt för eleverna ansåg att de, trots att jag ”tvingat” dem att läsa att de förstått varför man bör 

läsa olika sorters texter och att man även vid dagligt tal anpassar sig till situation och 

mottagare om än omedvetet.  

Byggprogrammet 

Observatör är Ylva. 

Här har min närvaro inte förberetts genom att jag haft möjlighet att sitta med på andra 

lektioner utan jag träffar dem på plats i klassrummet inför första lektionen. Även i detta 

klassrum är det ganska bullrigt, men stämningen är god och i stort sett alla elever är 

samarbetsvilliga och medgörliga och de tar sig an de tilldelade uppgifterna med ett stort mått 

entusiasm. Inledningsvis skall några –ismer behandlas och vi ser närmare på dadaismen, 

surrealismen och expressionismen. Att det just är modernismen som skall avhandlas beror helt 

enkelt på att det är det är detta som handledaren bestämt att de skall göra dessa veckor och 

hennes val av modernismen är styrt av skolans styrdokument. I kursplanen för svenska B står 

att läsa att eleven skall: ”ha tillägnat sig och ha kunskap om centrala svenska, nordiska och 

internationella verk och ha stiftat bekantskap med författarskap från olika tider och epoker” 

(http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3205/titleId/SV1201%20-

%20Svenska%20A). Jag valde att illustrera dadaismen genom att låta dem stifta bekantskap 

med Tristan Tzara (1896-1963) och Hugo Ball (1886-1927) och deras respektive 

förhållningsätt till dikten och språket. Mitt val av författare och texter är baserat på att jag 

anser att de är både representativa och illustrativa för just dadaismens koncept. Mina val är 

mer kanoninfluerade än jag initialt inser eftersom även jag påverkats av vad jag fått lära mig 

om de olika – ismerna under min studietid. Inledningsvis får de höra det dadaistiska 

manifestet och vi diskuterar vad det kan betyda, sedan läser jag några dadaistiska dikter för 

dem och försöker måla upp en bild av den tid då de kom till. De får sedan agera dadaister 

utifrån Tristan Tzaras recept för blivande författare. Han menade att alla kan bli författare, det 

gäller bara att finna de rätta orden. Eleverna fick sålunda klippa och klistra och skapade 

därmed dadaistiska dikter som de inlevelsefullt deklamerade inför klassen. De fick sedan 

möta André Breton (1896-1966) och hans tankar kring det undermedvetna vilka influerats av 

Sigmund Freud (1856-1939). Eleverna fick här leka med associationer och bilder och på så 

sätt skapa dikter. Eleverna, som villigt deltagit i alla upptåg, fick även leka lite med 

Guillaume Apollinaire (1880-1918) och dennes calligrammes, bilddikter. Som avslutning fick 

eleverna göra en diktanalys av Edith Södergrans (1892-1923) dikt Dagen Svalnar där 

expressionismens typiska inre landskap porträtteras av en yttre händelsekedja samt Pär 

Lagerkvists (1891-1974) dikt Ångest. Alla textval, den så kallade styrda läsning jag 

presenterat för eleverna är även den baserad på kanon och genom mina textval har jag redan 

påverkat eleverna och i förlängningen även deras tolkning av de olika texterna. 

Som slutuppgift läser jag högt för eleverna inledningen till Pär Lagerkvists Dvärgen (1944), 

inga ledtrådar till vare sig handling eller annat ges. Enda introduktionen är ett författarporträtt 

av Lagerkvist samt att vi tidigare behandlat just expressionismen och dess skrivsätt. Deras 

uppgift blir att karaktärisera den beskrivna personen genom att rita av honom samt genom att 

använda sig av beskrivande ord för att klargöra vem han är. Slutuppgiften bestod i att placera 

honom i en situation och berätta hur han förhåller sig till och agerar i den valda situationen. 

Uppföljningsarbetet bestod i gruppdiskussioner utifrån de olika porträtten och egenskaperna 

där det tydliggjordes i hur hög grad egna erfarenheter påverkar hur man ser och föreställer sig 

andra människors person och karaktär. Detta ledde till intressanta samtal vilket jag bedömer 

öppnade deras ögon för att verkligheten är långt ifrån svart eller vit, utan att det finns många 



19 

 

gråskalor däremellan, eller som en elev uttryckte sig: ”Kanske man själv skulle varit 

förbannad om man levt som honom, han verkar ju jävligt ensam”. I det här fallet kanske 

sambandet mellan de frågeställningar vi formulerat i syftet inte är så tydligt. Dessa elever 

accepterade texterna utan att jag behövde motivera mina val annat än som tillhörande de olika 

– ismer vi skulle behandla. 

Efter de få lektioner jag haft med dessa elever så slås jag av hur oerhört öppna och villiga de 

är att delta i allt jag presenterar. Visserligen finns även här några nej-sägare men deras nej 

överröstas av all positiv energi som finns i klassrummet. En annan skillnad mot föregående 

klasser är att detta är sistaårselever, de är alltså vana studenter som verkligen tar ansvar för sitt 

lärande. En annan sak som underbygger tanken om att treorna är ”mognare” uppgiften än 

ettorna är att det i trean kan avhandlas betydligt abstraktare material än i ettan, där 

verklighetsanknytning och identifikation ännu är essentiellt för att kunna genomföra en 

någorlunda lyckad lektion, alltså en lektion där läraren känner att i alla fall det stora flertalet 

elever bär med sig någonting varaktigt från lektionen. Tanken som uppstår är då att eleverna 

på något sätt ”skolas” till att acceptera och genomföra de uppgifter som läraren presenterar 

utan att ifrågasätta vare sig syftet eller meningen med uppgiften. Huruvida det kan anses vara 

bra eller dåligt är svårt att definiera. Det underlättar onekligen för läraren, men frågan är om 

elever som gör någonting utan att reflektera över varför verkligen lär för livet och inte bara 

för stunden. Jag vill ändå inte påstå att presentation och uppföljning inte är viktigt utan att det 

bara i detta enskilda fall inte behövdes ytterligare strategier för att motivera eleverna. 

 

Barn- och Fritidsprogrammet 

Observatör är Jonna 

Första lektionen har läsning på schemat, men innan eleverna får börja läsa så inleder jag med 

en presentation av mig själv och varför jag är där. Att redan tidigt låta eleverna få veta 

avsikten med min närvaro samt att jag skulle fungera som deras lärare en tid framöver ger 

både dem och mig en chans att vänja oss vid varandra (jfr. Chambers, 1994). Denna klass har 

inget preciserat läsmål per vecka utan det brukar bli när det blir tid över samt om de håller på 

med något läsprojekt. Detta för tankarna till både Molloy (2008) och Schmidl (2008) och 

deras tankar kring just läsförankring och förståelse inför vad hur och varför. Just dessa frågor 

behandlar även Schmidl (2008) och för vår undersökning är de a och o eftersom eleven utan 

kunskap om just vad, hur och varför knappast kan förväntas delta annat än för att de måste.   

Dessa veckor har klassen inget pågående läsprojekt utan de har fått välja böcker på egen hand 

och tanken är att jag, om tre veckor, ska ha boksamtal med dem i grupper och att de sedan ska 

redovisa inför klassen. Hur presentationen av bokvalen gjordes kan jag inte uttala mig om 

eftersom detta skedde innan dess att jag kom till dem men med lärarintervjun i minnet så kan 

jag anta att läraren gav eleverna fria händer att välja vilken bok dem ville. Ingen 

bokförankring skedde således. Att eleverna själva fått välja litteratur kan tyckas vara en bra 

premiss att skapa och bygga läsintresse på men det är därmed omöjligt att sia i varför de valde 

just dessa böcker (om de hört att de är bra, sett filmen eller dylikt) eller om de valt boken för 

att den var tunn och verkade gå snabbt att läsa ut. De hade bara tre veckor på sig så ett sådant 

antagande är nog inte helt fel. 

Vissa elever läser några rader i sin bok för att sedan fråga om de får gå iväg för att läsa någon 

annanstans. Det får de inte eftersom det då vill följa med andra och av erfarenhet vet deras 

lärare att de då inte läser utan sitter och samtalar om annat. Inför dessa samtal utgår jag från 

Chambers (1998) och dennes tes att allting har ett berättarvärde samt hans ”tre ingredienser i 
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ett samtal”, nämligen: ”att utbyta entusiasm”, ”att utbyta frågetecken” samt ”att utbyta 

kopplingar”. Dessa tre anser Chambers skapar en större förståelse rörande de läsfrågor som 

bland annat Schmidl (2008) tar upp. 

Eleverna ska, som jag tidigare nämnt, läsa en valfri skönlitterär bok. Några av de valda 

böckerna är Ondskan av Jan Guillou, Hjärtans fröjd av Per Nilsson (2007), Dansar Elias? 

Nej! av Katarina Kieri (2004) och I skuggan av ett brott av Helena Henschen (2004). Efter att 

de läst klart sina respektive böcker delar jag in klassen i två grupper utifrån deras bokteman. 

Att jag valt att dela in dem utifrån tematiska likheter baserar jag på de diskussionsfrågor jag 

förberett men även på Chambers (1994) tankar kring förståelse genom interaktion, någonting 

som även Molloy (2008) förespråkat. Att på detta sätt skapa en gemensam plattform inför 

diskussionen är även det någonting som förespråkas som varande essentiellt för att kunna 

bygga vidare på den insamlade kunskapen (jfr. Schmidl, 2008, Molloy, 2008).  

Klimatet i den första gruppen är sådant att de ger varandra utrymme att prata (jfr. Molloy, 

2008 och Chambers, 1994, 1998). De kan identifiera sig med böckerna på olika sätt vilket 

underlättar för dem i diskussionen. Identifikation är någonting som både Schmidl (2008), 

Langer (2005) och Rosenblatt (2002) skriver är essentiellt för läsandet och lusten att läsa. 

Trots deras läsintresse visar diskussionerna att eleverna inte riktigt förmår att ”läsa mellan 

raderna” eller artikulera sin åsikt, vilket även berörs av Stensson (2006) och hon skriver att 

det endast är genom läsning som dessa egenskaper utvecklas. Man måste således vara läsare 

för att kunna tillgodogöra sig det lästa till fullo. Att inför en redovisning först låta eleverna 

diskutera sina böcker i ett boksamtal och på så sätt skapa den gemensamma plattformen, anser 

jag, är det ultimata för att eleverna ska uppnå målen. Om de endast hade redovisat enskilt 

hade de inte kunnat diskutera sina tankar innan och därför inte fått ta del av sina 

klasskamraters åsikter och tankar om det lästa. Genom att ta del av andras tankar kan de lära 

sig att läsa mellan raderna men även att se hur det går att tolka en läst text på många olika sätt.  

I den andra gruppen fick jag gå in som samtalsledare redan från början, fastän de hade 

frågorna som de kunde följa (jfr. Stensson, 2006). De elever som hade läst Jan Guillou hjälpte 

varandra med att komma på saker som hade hänt i boken som den andre glömt bort. Detta 

stämmer väl överens med det som bland annat Chambers (1994) tar upp, nämligen att mening 

skapas i diskussion med andra, vilket vi upplever är mycket tydligt i alla situationer där lästa 

texter diskuteras. När de väl kom igång med diskussionerna och dessutom fann knytpunkter 

mellan böckerna så upplevde jag att böckerna för dem fick verklighetsförankring vilket 

ytterligare underlättade för diskussionen. Detta med att finna identifikation och igenkännande 

är någonting som poängteras i styrdokumenten och i målen för litteratur står följande att läsa, 

eleven skall: ”ha fördjupat sina kunskaper i hur skönlitteraturen förhåller sig till historien och 

till sin samtid, såväl idéhistoriskt som estetiskt, etiskt och socialt” (http://www.skolverket.se). 

I Gy11 är detta formulerat ännu tydligare: ”Undervisningen ska också leda till att eleverna 

utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra 

medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, 

tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya 

perspektiv” (http://www.skolverket.se). Vikten av identifikation påtalas även av Schmidl 

(2008), Langer (2005) och Rosenblatt (2002). Boksamtalet bör, enligt Chambers (1998) ha 

gett eleverna större förståelse för sin bok eftersom de i samtalet med de andra fått både 

förklara sina tankar samt lyssna till andras funderingar och åsikter till det de presenterat. 

Chambers skriver vidare att just diskussionen som fenomen bidrar till att eleverna kommer till 

insikt med innehållet på ett helt annat sätt än om de läst den utan att diskutera den efteråt.  
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Utifrån de observationer som gjorts upptäcker jag att läraren inte förankrar någon bok vilket 

leder till att eleverna inte tar bokläsandet på nog stort allvar eftersom de inte finner ett intresse 

eller motivation till att läsa. I sin tur leder det till att eleverna inte läser klart boken till utsatt 

tid och att en elev till och med inte har läst någon bok. Efter att ha haft dessa elever i fem 

veckor ser jag att dessa elever behöver struktur och i denna struktur, om de ändå ska få välja 

litteratur fritt, så måste de bli introducerade för böcker så att intresse skapas. De behöver även 

få lektionstid för läsning eftersom det finns andra intressen som upptar deras fritid. Dessa 

elever behöver yttre förutsättningar i klassrummet för att kunna läsa i sina böcker. De som är i 

behov av extra stöd bör få gå till en specialpedagog och läsa och dessa förutsättningar finns på 

skolan. Det krävs kontinuerlig uppföljning av deras läsning för att de överhuvudtaget ska 

öppna boken, görs ingen uppföljning eller om de inte får hjälp så kommer läraren återigen stå 

där vi nästa boksamtal med en grupp elever som inte läst någon bok. Det går att försöka få 

dem att fokusera på två saker samtidigt, som vi gjort nu med grammatik och läsning, men det 

är inte det optimala i denna klass eftersom läsningen uppenbarligen kom i andra hand då de 

inte fick lektionstid till det.  

 

 

 

Medieprogrammet 

Observatör är Jonna. 

I medieklassen är det litteraturhistoria som ligger till grunden men de ska även läsa en roman 

från någon av epokerna romantiken, realismen eller naturalismen som de sedan ska skriva en 

romananalys på. De får själva välja en bok från någon av epokerna och de får förslag på 

böcker, dels en lista men även under lektionspassen då vi diskuterar litteratur. Detta 

förhållningssätt framhålls av bland annat av Olin-Scheller (2006) som skriver att textvalet är 

essentiellt för att eleven ska känna mening med läsningen. På första passet läser vi Charles 

Baudelaires (1821-1867) Kadavret och de får diskutera vad de tror att den betyder samt om ett 

lik kan vara vackert i den bemärkelse som Baudelaire beskriver det. De flesta förstår den inte, 

säger de, några tycker att den är vacker på ett surrealistiskt sätt. Baudelaire används främst 

som illustration för naturalismen och dess formspråk. 

 

Därefter påbörjar vi avsnittet romantiken då vi förutom att prata om samhället under epoken 

läser dikter av Erik Johan Stagnelius (1793-1823) och Esaias Tegnér (1782-1846) och 

novellen Den svarta katten av Edgar Allan Poe (1843). Realismen som kan sägas vara 

kvinnliga författares tid tar vi upp mycket om just den kvinnliga litteraturen, Jane Austen 

(1755-1817) och systrarna Brontë men också Charles Dickens (1812-1870), Victor Hugo 

(1802-1885), Carl Jonas Love Almqvist (1793-1866) och Viktor Rydberg (1828-1895). Under 

naturalismen pratar vi och läser utdrag ur verk: Émile Zola (1840-1902), Jack London (1876-

1916), Joseph Conrad (1857-1924), Robert Louis Stevenson (1850-1894), Oscar Wilde (1854-

1900) och Guy de Maupassant (1850-1893). Det märks att eleverna inte är vana vid denna 

sorts litteratur, att de har svårt för språket men att de ändå frågar om det är något de inte 

förstår och att de visar intresse. Här kan man även skönja hur liten del av den litterära kanon 

som är skriven av kvinnor (jfr. Williams, 1997). Att jag som lärare väljer texter till eleverna 

grundar sig även det på den kanonisering som råder i skolvärlden, dessa texter är typiska för 

respektive epoker.  

 

När eleverna ska välja litteratur väljer de: Mary Shelleys Frankenstein (1818), Fjodor 

Dostojevskijs Brott och straff (1866), Jane Austens Emma (1816), Viktor Rydbergs Singoalla 
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(1857), Charles Dickens´ Oliver Twist (1837), Bram Stokers Dracula (1897), Robert Louis 

Stevensons Dr Jekyll och Mr Hyde (1886), Charlotte Brontës Jane Eyre (1850), Arthur Conan 

Doyles Baskervilles hund (1902), Walter Scotts Ivanhoe (1819). Alla i klassen har även läst 

utdrag ur Frankenstein och Brott och straff. Genom att de läser utdrag av klassikerna får de ta 

del av den tyngre litteraturen som de bör känna till, även om de inte väljer att läsa böckerna i 

sin helhet. Genom att inte behöva läsa en hel bok som kan upplevas som svårläst på grund av 

språkbruk och ordval kan eleverna ändå genom smakprovet känna att de i alla fall tagit del av 

det som generellt klassas som litterär kanon i skolan (jfr. Williams, 1997). Elevernas 

slutuppgift efter att de läst den valda boken var att göra en romananalys (Bilaga 2). 

 
Dessa elever fick en bra presentation och introduktion av böcker som de kunde läsa. De hade 

även en bra slutuppgift, en romananalys, med instruktioner om vad de skulle koncentrera sitt 

skrivande på. Det är precis som Stensson (2006) skriver att eleverna redan när de är små 

måste få redskap för hur ett djupare resonerande ska se ut, vad som krävs av dem när de ska 

läsa mellan raderna. Det är bättre att vara övertydlig så att varken lärare eller eleverna blir 

besvikna. Varje del i uppgiften måste även förklaras så att alla förstår vad som menas 

eftersom de har en tendens att inte fråga utan skriva det de tror att det ska vara. En elev 

skriver i sin analys av Mary Shelleys Frankenstein på frågan om det förekommer bilder 

(metaforer) eller liknelser? Ge exempel: "Ja, det förekommer en bild i berättelsen. På en av 

sidorna finns det en bild av monstret så att man får se hur han ser ut".  

 

Intervjuer 

Intervju lärare A 

Intervjuare är Ylva. 

Lärare A inleder med att säga att det inte är alldeles lätt det här med litteratur och att bland det 

svåraste är just att motivera eleverna till att läsa även utanför skolan. Upplevelsen som 

beskrivs av Lärare A är någonting som tidigare verksamhetsförlagda utbildningar samt de 

observationer som föregått denna intervju verifierar. Det förefaller därmed som att hennes 

påstående att det är svårt att förankra en icke självvald fiktionstext hos eleverna är i 

överensstämmelse med våra egna observationer. Lärare A menar att hon därför oftast väljer 

att lägga läsning på lektionstid för att säkert veta att alla läst den text som de sedan skall 

arbeta med. Valet av litteratur menar hon inte beror så mycket på kanon, även om hon anser 

att alla ”bör” känna till några av världslitteraturens stora, som på vad hon tror kan passa i just 

den klassen. Min egen iakttagelse här är att lärarens val av text är kanoninfluerat och till stor 

del baserat på tidigare erfarenheter av samma texter men även av personliga val, för vem är 

det egentligen som talar om vilka författare som tillhör ”världshistoriens stora” om inte vår 

litteraturhistoriska kanon. Kanon är, trots allt, en viktig del av vilka författare som anses 

tillhöra de författare som ”alla ska känna till”. 

Under de lektioner som jag själv haft har jag haft möjlighet att i realiteten testa det 

handledaren säger rörande högläsning och jag finner att hennes tankar är välgrundade och 

baserade på gedigen erfarenhet av läsovilliga elever. Att läsa högt ger alla samma 

förutsättningar oberoende av färdighet eller förmåga och i just de observerade klasserna finns 

många som behöver extra stöd. Detta medför även att man i direkt anknytning till 

högläsningen kan diskutera, levandegöra och ytterligare förankra texten i verkliga händelser 

eftersom alla kan delta då alla tagit del av det lästa (jfr. Molloy, 2009, Schmidl, 2008, Langer, 

2005). 
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Hon lägger mycket energi på att förankra texten i klassen, här säger hon att alla medel är 

tillåtna, allt från att läsa vad hon benämner som ”smaskiga” scener och sekvenser ur böcker 

som att dramatisera, rita på tavlan och visa filmsnuttar. Resultaten av dessa 

förankringsmetoder bedömer hon inte har lika mycket med vad hon gör att göra som hur 

klassen är sammansatt. Hon menar att det i en klass räcker med en negativ influens för att hela 

klassen skall dras med och då är det väldigt svårt att motivera och entusiasmera, för hur finner 

man själv glädjen om man bara möts av negativitet? Här finner jag själv att det är svårt att 

förhålla sig positiv och engagerad när det finns en sådan ovilja att läsa och jag upplevde att 

det endast var genom just förankring till elevernas yrkesval och viss förkunskap om 

författaren som högläsningen föll så väl ut (jfr. Schmidl, 2008). Eleverna kunde dra paralleller 

mellan det lästa och det de gör på de lektioner de upplever som ”viktigare” än svenskan, 

vilket gjorde ämnet svensk litteratur mindre abstrakt och svårgreppbart. Detta indikerar 

ytterligare vikten av och sambandet mellan förankring av texten och utfallet av lektionerna. 

Hon fortsätter med att säga att hon alltid inleder med att hänvisa till litteraturhistoria när hon 

ska presentera en text. Genom att göra detta anser hon att det går att illustrera hur allting 

kommer igen, alla teman och motiv som återfinns i texter har alltid funnits, alltså kan alltid en 

förankring i det egna livet återfinnas. Hon menar att det skapar en förståelse för att det som 

läses inte bara är för stunden utan en del av livet som helhet. En persons fiktion kan vara en 

annans verklighet. Hon pratar mycket med eleverna om identifikation och menar att hon 

aktivt söker texter som ska kännas aktuella för eleverna och varvar dem med äldre texter för 

att de ska kunna se att saker och ting återkommer. Detta menar hon ger eleverna både distans 

och ett vidare perspektiv på både sig själva och sin omgivning vilket i sin tur skapar en större 

acceptans och förståelse inför andra människor och situationer. Detta är någonting som är 

tydligt i alla klasser som jag observerat. Om de inte kan se nyttan med att läsa någonting så 

kommer de inte att göra det heller. Det är viktigt att konkretisera och inte ta för givet att 

eleverna själva kan dra slutsatser baserade på egna erfarenheter för alla har ännu inte nått 

dithän. Diskussioner är essentiellt när det gäller att säkerställa att alla verkligen förstått både 

vad de läser, men även varför de läser just det de läser (jfr. Molloy, 2008, Schmidl, 2008, 

Langer, 2005). 

Vad eleverna gör med texten efter de läst den är mycket varierat menar Lärare A och det beror 

naturligtvis på vad eleverna skall uppnå med läsandet. Många gånger avfärdas en text av 

eleven utan att denne inser vilken möda som ligger bakom det skrivna. Ett sätt som hon 

arbetar med text är att läsa inledningen och sedan låta eleven avsluta, detta gör att de inser hur 

svårt det faktiskt är att sätta ord på pränt. Ett annat angreppssätt är att läsa en bok och sedan se 

filmversionen av densamma för att sedan diskutera likheter och/eller skillnader, blev 

berättelsen bättre/sämre och i så fall på vilket sätt? Detta ger eleverna återigen en förståelse 

för att alla berättelser redan har berättats. Uppföljningsarbetet är även det varierat och hon 

säger, liksom Schmidl (2008), att hon tror att det är just detta som man är sämst på i skolan 

idag. Hon använder sig ofta använder sig av skönlitteratur för att kunna diskutera värdegrund 

och få eleverna att tänka utanför boken, alltså utifrån det lästa formulera frågor som gör att 

eleven måste sätta sig in i situationer som kanske är främmande och sedan fundera över hur 

han eller hon skulle agera eller reagera. Detta anser hon är det viktigaste, att genom det lästa 

förstå sig själv och sin omvärld. Detta anser jag inte kan poängteras tillräckligt, nämligen att 

språket verkligen är nyckeln som låser upp alla dörrar. Att läsa mycket, vilken sorts text det 

än månde vara, gör att man skapar en bred plattform som man sedan tryggt kan stå på och 

möta alla livets situationer.  

Utifrån intervjusvaren men även del baserat på klassrumsobservationerna framstår det som att 

problemet med att få eleverna att ”vilja” läsa är näst intill oöverbryggligt. Det finns ibland de 
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observerade eleverna en sådan ovilja att läsa vad vi benämnt fiktionstexter att det känns näst 

intill oöverstigligt. Hur kan man skapa läslust när motståndet mot fiktionstexten är så 

grundmurat? Är det helt enkelt så att dessa elever, som Chambers (1994) skriver, inte har 

presenterats för ”rätt” bok, och i så fall, hur finner man den rätta boken? Att finna rätt bok 

kanske är en utopisk tanke, men tanken att ge eleverna ett så brett litterärt utbud som det bara 

är möjligt skapar i alla fall en teoretisk chans att rätt bok ska falla i händerna på rätt läsare (jfr. 

Schmidl, 2008). 

Någonting som inte framgår av intervjumaterialet men som jag observerat är att läraren alltid 

visar styrdokumenten för eleverna inför varje nytt moment så att de kan se varför de skall 

göra vissa saker. 

 

Intervju lärare B  

Intervjuare är Jonna. 

En tanke utifrån observationerna, innan intervjusamtalet analyseras är att om läraren har som 

mål att eleverna ska läsa ett visst antal böcker men det inte blir så måste man fråga sig vad det 

beror på. Finns det helt enkelt för lite tid? Har läraren för stort krav på eleverna? Eller är det 

eleverna som inte uppnår målen? I kursplanen för svenska A i gymnasiet anges inte hur många 

böcker eleverna ska ha läst utan bara att de ska läsa. Utifrån målen kan det åtminstone antas 

att eleverna ska läsa ett flertal olika texter och inte bara en. Utifrån Schmidls (2008) 

undersökning så anser de flesta lärare att det viktigaste är att eleverna läser, inte vad de läser. 

Om en lärare inte uppnår ett mål denne har, till exempel att eleverna ska läsa minst två böcker 

per termin så kanske de läser en hel del andra texter och då har inte måluppfyllelsen nåtts 

genom att läsa böcker men å andra sidan genom det vidgade textbegreppet.   

Lärare B anger att det alltid finns elever som inte visste att de skulle ha läst en bok trots att de 

alltid ska ha en bok på gång. Frågan är hur en lärare då ska bedöma, om några elever alltid 

läser det de ska (i det här fallet två böcker per termin) medan andra bara läser en eller ingen. 

Kan eleven ändå bli godkänd i kursen trots att denne bara läst en bok? 

Lärare B förankrar böckerna eleverna ska läsa i de fall där det pågår ett läsprojekt. Om 

eleverna får välja valfri bok utan någon förankring och de kommer när de ska ha boksamtal 

och säger att de inte visste att de skulle ha läst ut en bok så anser Lärare B att detta kanske kan 

härledas till just det faktum att hon inte valt att presentera olika böcker för eleverna utan de 

fått välja fritt. Stensson (2006) skriver om vikten av textförankring och menar att näst efter 

presentation är det viktigaste att eleven även ska få strategier för reflektion. Stensson menar 

att fritt läsande i skolan inte automatiskt leder till reflektion utan de måste få veta hur de ska 

göra. Om tanken är att eleverna ska delta i boksamtal eller skriva romananalys när de läst 

färdigt måste de redan innan de börjar läsa få veta vad som förväntas av dem så att de är 

förberedda att reflektera under läsandets gång. Stensson säger att det inte är fel att låta 

eleverna välja litteratur på egen hand, det kan de nog uppskatta emellanåt men i de fallen är 

strategier för reflektion prioritet ett och att inte lämna dem att ensamma läsa en bok för att 

sedan följa upp arbetet först vid boksamtalet. 

Lärare B tycks utifrån intervjun lägga ner mer tid på böcker i Svenska B än i Svenska A. 

Eleverna i Svenska B får läsa en bok i varje epok de går igenom i litteraturhistorian men även 

epoker kan tas upp i Svenska A och därför borde litteraturen även i den kursen naturligt finnas 

med. I Svenska A:s kursplan för Godkänt står det: "Eleven läser både i utdrag och i sin helhet 

saklitterära och skönlitterära texter från olika tider och kulturer, sammanfattar innehållet och 
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formulerar egna tankar och iakttagelser kring läsningen" (http://www.skolverket.se). Eleverna 

bör alltså, även i svenska A, läsa litteratur från de olika epoker de behandlar och läraren ska 

då även kunna förankra böcker på ett bättre sätt än vad som gjorts. I svenska B för Godkänt 

står det: " Eleven tillägnar sig litterära texter från skilda epoker och kulturer via böcker" 
(http://www.skolverket.se). Det händer att lärare B inte hinner ha uppföljning på de böcker 

eleverna ska läsa men i svenska B, när eleverna läser romaner från olika epoker blir det alltid 

uppföljning i form av romananalys, boksamtal, författarporträtt etc.  

Lärare B anser att författarporträtt är det som har fungerat bäst i hennes klasser men de brukar 

även växla mellan boksamtal, bokredovisningar och läslogg. Ett år valde läraren att alla elever 

skulle läsa John Steinbecks Möss och människor (1937). Läraren inledde lektionen med att 

läsa ett kapitel ur boken och därefter skulle eleverna läsa ett visst antal kapitel till lektioner 

efteråt. Vid det arbetet upplevde hon att flertalet elever istället för att inte ha läst, istället hade 

läst ut boken för att ”den var så spännande” och för att de ”inte kunde sluta läsa”. Fast det var 

ett fungerande arbetssätt har läraren inte använt sig av det något mer men funderar på att göra 

det nu när det kommer upp i samtalet. I en annan klass testade hon att alla elever skulle läsa 

en valfri biografi som skulle avslutas med ett boksamtal. Alla i klassen var väldigt ivriga att få 

dela med sig av det de läst eftersom det berörde dem, de flesta hade då valt böcker om 

tonårsproblem, ångest, självmordsförsök, psykiska sjukdomar, till exempel Bernie Pålssons 

Vingklippt ängel (2004). ”Vi hade ett väldigt givande boksamtal om de böckerna och det var 

ingen som satt tyst utan alla var fullt uppe i diskussionen om varför det finns sådana problem 

bland ungdomar och vad som borde göras för att stoppa sådant.” 

Hur ett boksamtal brukar fungera är beroende på gruppens sammansättning och hur bra 

samtalsledaren är och vilken status denne får i gruppen. Ibland förväntar sig eleverna att de 

bara ska svara på frågor som samtalsledaren ger, de inser inte att det lika mycket är deras 

ansvar att ställa frågor till varandra för att samtalet ska flyta och vara givande. Elevernas 

intresse och engagemang spelar in men även boken eller böckernas innehåll. I Lärare B:s 

barn- och fritidsklass fungerar det med boksamtal om de får klara instruktioner om vad de ska 

prata om men helst ska de ha läst samma bok för att diskussionen ska fortskrida. De är mindre 

duktiga på att ställa frågor till varandra om böckerna. I hennes medieklass är de duktiga på 

boksamtal men de är ännu duktigare på att skriva romananalyser och därför har de nu satsat 

på det, de är duktiga på att skriva, resonera och dra slutsatser. 

 

Intervju lärare C 

Intervjuare är Jonna. 

Lärare C arbetar inte med någon av de klasser som vi har varit i utan deltar i vår undersökning 

som ett komplement till hur det kan se ut i övrigt med arbetet med litteratur i skolan. I lärare 

C:s klasser har hon ett krav att alla ska ha läst minst två skönlitterära böcker per termin men 

eleverna arbetar mycket med det vidgade textbegreppet och därför läser eleverna väldigt 

mycket mer text än så. Lärare C brukar ställa frågan till eleverna varför de ska läsa litteratur 

(jfr. Carleson, 2003). När de är nya i klassen brukar de svara: ”för att man ska lära sig stava 

och läsa”. Lärare C ställer frågan för att eleverna ska veta varför de ska läsa litteratur, att de 

inte ska läsa för hennes skull utan för sin egen. Det är viktigt att de hela tiden utvecklar sin 

läsförståelse men det är inte det primära. Hon anser att det är själva berättelsen som är det 

viktigaste, att kunna ta till sig en berättelse. ”Jag tror att alla är i behov av det för att kunna 

sätta in sig själv i ett sammanhang. Ungdomslitteratur över huvudtaget är bra litteratur, det ska 

beröra eleverna på något sätt. Vid val av bok måste läraren sätta sig in i de didaktiska frågorna 



26 

 

– vad är det för klass? Är det mer tjejer eller killar? Vilka behov finns?” Molloy (2008) och 

Schmidl (2009) skriver om just detta, hur skall läsningen ske, vad skall läsas och varför just 

detta? Molloy lägger även till en fjärde fråga, vem riktar sig undervisningen till, vilka är 

eleverna?  Detta står i direkt kontrast till Schmidls (2008) tankar om att läsandet och inte det 

lästa är det primära. 

Under höstterminen 2010 hade lärare C ett läsprojekt med en av sina klasser då alla skulle 

läsa samma bok: Selma Lagerlöfs Kejsaren av Portugallien (1914). Eleverna tyckte om 

berättelsen men de tyckte att den var svår att läsa och några gav upp efter halva boken: ”då 

frågar jag mig själv om det verkligen gav något. Jag tycker att de mer ska få välja själva vad 

de vill läsa.” Lärare C menar vidare att om boken ändå inte tillför eleverna någonting så är det 

onödigt att de läser den, då är det bättre att eleverna själva får välja vad de vill läsa. Däremot 

är det givande att ha ett tema och att eleverna får välja böcker utifrån det. Även om eleverna 

lämnar in en bokreflektion eller en analys så försöker Lärare C att alltid ha boksamtal där de 

får diskutera böckerna med varandra (jfr. Chambers, 1994). Det är inte alltid styrda frågor, 

ibland räcker det med att de får yttra sig om vad boken handlade om och vad de tyckte om 

den, det brukar eleverna uppskatta. Lärare C menar att man visst kan ägna sig åt boksamtal 

där de ska analysera karaktärerna utifrån platta och runda karaktärer och så vidare men att det 

inte är någonting de gör varje gång. ”All undervisning vilar på kursplanen men jag anser att 

läraren har väldigt mycket frihet eftersom man måste tolka kursplanen. Det står inte vilken 

bok eleverna ska läsa utan det gäller att ta ut mål som eleverna kan uppnå.”  Hon anser att det 

finns lika många förhållningssätt till styrdokumenten och kanon som det finns 

yrkesverksamma lärare. Lärare C menar att textvalen alltid i någon mån är baserade på egna 

tankar och kunskaper och dessa sammanfogas med det som läraren tolkar in i vad skolan 

preciserat för respektive kurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



27 

 

Diskussion 
Inledningsvis vill vi bara kort kommentera våra metodval och dess utfall. Utifrån syftet med 

vår undersökning ansåg vi att de två valda metoderna var de mest lämpliga eftersom 

undersökningen var etnografisk. Hade det funnits mer tid till förfogande hade naturligtvis 

observationerna kunnat omfatta fler klasser och intervjuerna fler lärare men vi menar ändå att 

metoden, för det vi avsett undersöka, ger tillräckligt empiri för att ge både validitet och 

reliabilitet för vår undersökning. Vi vill även poängtera att urvalet baserats på bekvämlighet 

och att denna undersöknings utfall är specifikt för dessa skolor och dess deltagare. 

En sak som är slående när empirin jämförs är någonting som behandlats av Molloy (2008), 

nämligen den relativa godtycklighet som verkar vara honnörsordet vid val av skönlitteratur, 

eller text i allmänhet, i skolan. Fiktionstextvalen baseras på både kanon och på lärarens egna 

tankar kring detsamma men även på vad läraren tror skulle passa just den elevgrupp som 

texten skall arbetas med i. Vad gäller våra frågeställningar så visar lärarintervjuerna att 

lärarna är mycket väl medvetna om att det finns brister i hur text förankras men även i 

uppföljningsarbetet. Själva textbearbetningen är mycket olika och beror på vad syftet med 

läsningen är. Med det avses frågan om varför detta skall läsas som både Molloy (2008) och 

Schmidl (2008) tar upp. De intervjuade lärarna är överens om att alla tre komponenter måste 

samspela för att eleverna skall få ut mesta möjliga av en text. Det vill säga de måste bli 

intresserade av och vilja läsa texten (presentationen), de måste läsa texten och de måste gå in i 

texten (bearbetning) men de måste även se varför de läst, alltså nyttan med att läsa precis den 

texten och inte en annan text. En av lärarna säger att det är just uppföljningsarbetet som är 

svårast, och att det kanhända är det som faller bort. Vi upplever att de lärare som vi haft 

kontakt med är medvetna om den presenterade problematiken men även att de aktivt söker 

överbrygga och skapa det eftersökta sambandet mellan presentation, textarbete och 

uppföljning. 

En annan sak som vi märkte var att det var förhållandevis få elever som av egen vilja öppnade 

en bok på fritiden. Eleverna upplever att läsandet är tidsödande och det de får tillbaka genom 

att läsa inte uppväger den samlade tid de tvingats lägga ner. Detta allmänna uttalande till trots 

så märkte vi att dessa elever är läsare, de läser dagstidningar, instruktionsböcker, skoter- och 

motormagasin och de använder sig av det vidgade textbegreppet genom dataspel och film. 

Varför upplever eleverna att fiktionsläsandet är av negativ art då de bevisligen är intresserade 

och vetgiriga inom andra områden? Svaret på det är att det, som många, både lärare och 

elever påtalat, nämligen att fiktionstext + skola = ”måsteläsning” (jfr. Danell, 2005). Vad 

detta säger är egentligen att eleven alltså inte förstår varför dessa texter skall läsas. Kan det då 

vara så att lärarna, och skolan i stort, inte förmår förankra textvalet hos eleverna på ett sätt 

som gör att de kan se nyttan med momentet samt bli motiverade av att de inser att detta är 

någonting de kommer att ha användning av längre fram i livet? Schmidl (2008) diskuterar 

huruvida eleverna kommer från hem där det finns böcker att tillgå och ifall detta skulle ha 

kunnat påverka deras läsintresse i positiv mening. Vad vi ser, genom diskussioner i klasserna 

rörande nyttan av att läsa, är att det i de allra flesta fall verkar vara så att i hemmet läses inte 

annat än tidningar och faktabaserad litteratur så som instruktionsmanualer och liknande. Det 

förefaller således som att läsintresse, eller förståelse för läsandet som ämne, kan kopplas till 

huruvida böcker återfinns i hemmet eller ej. 

Vår konklusion, baserad på observationerna är sålunda att det, trots förankringsstrategier hos 

lärarna, medvetna grepp för att skapa intresse, ändå förefaller som att eleverna känner en 

motvilja mot läsandet som skolämne. Vi tror att detta kan ha med elevernas programval att 

göra. Dessa elever har valt yrkesinriktade program, de är inte teoretiskt intresserade och finner 

därför inte någon motivation till läsande utanför sina respektive programområden (jfr. 
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Schmidl, 2008). Den enda skillnaden var att det på medieprogrammet fanns ett intresse till det 

litterära som inte gick att skönja på något av de andra programmen. Anledningen till detta kan 

vara att dessa elever aktivt kommer att arbeta med text både under skoltiden men även efter 

skolan då många har ambitioner att bli journalister eller skribenter av annat slag. Dessa elever 

förstår nyttan med språket och hur viktigt det är att kunna formulera sig för olika mottagare, 

vilket inte alls är lika tydligt förankrat hos de andra eleverna.  

Bearbetningen av texten är mycket olika från klass till klass och från lärare till lärare. Alla 

intervjuade lärare är ändå eniga om att inriktningens variation beror på vad det är tänkt att 

momentet skall behandla. Är det språk, epoker, genrer, stilistiska grepp eller annat som skall 

studeras? Lärarna verkar söka finna infallsvinklar och texter som eleverna skall kunna relatera 

till, behandlar de äldre litteratur så anknyter lärarna denna till populärlitteratur eller film för 

att ytterligare poängtera aktualiteten i all litteratur trots språkliga förändringar som skett över 

tid (jfr. Schmidl, 2008, Molloy, 2008, Langer, 2005, Rosenblatt, 2002). Detta till trots 

förefaller det överlag vara så att eleverna inte ser likheterna med äldre och nyare litteratur, de 

har svårt att urskilja teman och det som finns att se mellan raderna i en text. Detta måste bero 

på att de inte är läsare så tillvida att de inte läser fiktionstexter i den utsträckningen att de 

utvecklat dessa förmågor. Det är onekligen så som Molloy (2008) påtalat: övning ger 

färdighet och förmågor måste inövas, de kommer inte av sig själva. 

Ett störningsmoment som vi upplevde var hur olika eleverna disponerade sin tid. En enkel sak 

som att gå till biblioteket kunde ta flera lektionstillfällen i anspråk. Sedan upplevde vi även, 

och detta påtalade även lärarna, att eleverna inte ansåg att ett sista inlämningsdatum var 

någonting spikat utan de kunde samma dag säga att de minsann inte ens påbörjat uppgiften. 

Utfallet av textbearbetningen blev lidande genom att utvärderingarna av elevernas 

prestationer inte är komplett på grund av att det är ett flertal elever ur alla program utom 

byggprogrammet som inte lämnat in sina uppgifter. Hur kommer man till bukt med det? Som 

lärare kan man inte jaga eleverna utan man måste på något sätt få dem att förstå att det som 

görs i skolan är för deras skull, inte för lärarens. Detta är, enligt lärarna, bland det svåraste och 

även Schmidl (2008) och Molloy (2008) påtalar hur viktigt det är att förankra och förklara just 

frågorna om vad, hur och varför text behandlas i skolan. 

Vidare menar vi att en viss kunskap kring olika texter, olika litterära epoker och genrer tillhör 

en del av vårt kulturarv och bör förvaltas. I Gy11 står det i Svenska 1 att eleven skall ges 

möjlighet att erhålla: ”Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk 

och författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang” 

(http://www.skolverket.se). Lpf94 står det att eleven efter avslutad Svenska A skall: ”kunna 

formulera egna tankar och iakttagelser och göra egna bedömningar vid läsning av saklitteratur 

och litterära texter från olika tider och kulturer” (http://www.skolverket.se). Vi menar inte att 

alla måste kunna alla författare och deras verk, men en viss kännedom om de stora författarna 

menar vi tillhör allmänbildningen, vi är således mer influerade av kanon än vad vi tror oss 

vara, för vem definierar vilka de stora inom litteraturen är om inte litterär kanon? Detta är en 

uppfattning som delas av de lärare vi intervjuat. Det vi sett under våra observationer är att 

eleverna inte har den kunskap om författare som man kan förvänta sig att de har med sig från 

grundskolan, det vill säga de vet vem Selma Lagerlöf var så tillvida att hon var en författare, 

men de kan inte säga vad hon skrivit. Även det omvända förekommer, eleverna känner igen 

en text, men de kan inte säga vem som skrivit den. Naturligtvis förstår vi att intresse styr och 

att de elever som inte anser att de kommer att ha någon användning för litterärt kunnande inte 

kommer att lagra och minnas sådan information. Vad vi däremot inte kan förstå är hur denna 

inställning till text och dess nytta kan vara så allmängiltig, kan det verkligen vara så att alla 

elever anser att fiktionstexten är en föråldrad institution och att dess nytta inte längre är 
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försvarbar? Det är rimligt att anta att detta hör ihop med det vidgade textbegreppet och att 

eleverna helt enkelt väljer minsta motståndets väg, det är enklare och kanske roligare att se en 

film än att läsa en bok (jfr. Schmidl, 2008, Olin-Scheller, 2006).  Vidare menar vi även att 

detta konstanta informationsutbytande som sker genom internet gör att elevens förmåga till 

koncentration och fokus minskas vilket i sin tur gör att tanken att läsa en bok från pärm till 

pärm känns oöverstigligt.  

 

Uppföljningsarbetet, vilket borde vara det som knyter ihop och får eleven att se vikten och 

nyttan med det lästa faller, enligt de intervjuade lärarna, ofta bort. Detta till viss del på grund 

av tidsbrist då svenskämnet i sig innehåller så många olika moment som skall hinnas med. 

Detta medför i sin tur att meningen med en uppföljning faller då eleverna inte verkar ha klart 

för sig varför de arbetat med texten. Alltså, återigen verkar det som att de valda 

förankringsstrategierna inte fungerar, är tillräckligt tydliga eller förmår motivera och 

entusiasmera eleverna.  

Slutsatsen vi drar är att det helt enkelt inte finns tillräckligt tid avsatt i skolan för de olika 

momenten, läraren brottas med tidsbrist på grund av att eleverna inte lämnar in sina uppgifter 

i tid samt att det faller bort lektioner och att mycket lektionstid går åt till att förklara och 

motivera ovilliga läsare. Vidare ser vi att det inte går att ta för givet att alla elever på 

gymnasienivå knäckt läskoden, det finns även här elever som ännu brottas med språket och 

för dem är läsning förknippat med nederlag och detta kan omöjligen vara en grund för att 

skapa läslust och läsintresse (jfr. Körling, 2003). Resursmässigt finns det helt enkelt inte 

tillräckligt många pedagoger i skolan för att kunna tillgodose alla elevers specifika behov 

vilket gör lärarens arbete ännu svårare. 

Vidare anser vi att lärarens uppgift är svår och i och med Gy11 blir den ännu svårare. Det står 

preciserat att eleverna ska känna till viss litteratur, men det är inte så enkelt som att bara 

hänvisa till kursplanen för att motivera dem. Vidare ser vi en tydlig skillnad mellan ettor och 

treor vilket indikerar att en viss mognad och insikt skapas med ålder och studieteknik. 

Eleverna skaffar sig verktyg som gör att de kan bearbeta och ta till sig även sådant som de 

inte bedömer är viktigt för deras fortsatta yrkeskarriär. Denna insikt finns inte hos 

förstaårseleverna. Vad vi bedömer som allra viktigast, baserat både på observationer och 

intervjuer, är att eleverna får möjlighet att nosa på så många olika genrer och författare som 

möjligt. Vi tror att det finns en bok för alla, eller som Margareta Ekström skriver: ”med en 

bok i handen är Du aldrig ensam, då är Du inne i Din grannes själ och löser Din egen gåta” 

(Körling, 2003, s 13).  

Slutsatsen vi drar är att det absolut finns ett samband mellan de tre komponenterna vi 

definierat i vårt syfte och hur väl arbetet med en text faller ut. Det går inte att hoppa över 

något av momenten och tro att utfallet skall bli detsamma. Elever, speciellt elever som inte är 

läsare, behöver både motiveras initialt, de behöver konkreta handlingsplaner för 

bearbetningen av det lästa och de behöver kanske allra mest få en identifikation och en 

verklighetsanknytning till det lästa, vilket de kan erhålla genom reflektion (Molloy 2008, 

Chambers, 1994). Läraren måste således finna vägar att levandegöra texten genom att finna 

beröringspunkter som eleven kan känna igen och förstå. Vidare måste läraren under 

textbearbetningen finna metoder att behandla texten som gör att eleven utvecklar förmågan att 

läsa mellan raderna men även förstår vikten av att ha ett levande och variationsrikt språk. 

Slutligen måste läraren genom det valda uppföljningsarbetet säkerställa att eleven bär med sig 

i alla fall någonting som berör och medför att de inför liknande situationer i verkliga livet kan 

relatera till det lästa och på så sätt få en förståelse för andras liv och upplevelser. Detta 

illustreras tydligt genom de ovan använda citaten tagna ur skolans styrdokument, och det står 
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även i Gy11 för Svenska 1 att elevens skall ges möjlighet att erhålla: ”Förmåga att läsa, arbeta 

med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer författade av såväl kvinnor 

som män samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa” 

(http://www.skolverket.se). I Gy11 rörande Svenska 2 står det formulerat i inledningen att: 

”Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för 

reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka 

sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av 

medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv” 

(http://www.skolverket.se).  

Sammanfattningsvis ser vi att våra ursprungliga idéer, nämligen att presentation, 

genomförande och uppföljning är vitala för utfallet av arbetet med fiktionstexten i en klass 

verkar solid. Men, svaret är inte så enkelt att man kan säga att om läraren lyckas med alla tre 

moment så kommer eleverna att tycka att läsandet är både roligt och givande. Det handlar om 

så mycket mer än så. Vi har tydligt sett ett samband mellan ålder (mognad) och förmåga att 

lösa uppgifter på ett adekvat och tillfredsställande sätt. Det vi frågar oss då är om eleven 

verkligen löser uppgiften utifrån de premisser som var tanken med lektionen, alltså, ser eleven 

samband, kan eleven läsa mellan raderna och kan eleven analysera och koppla det lästa till 

reella situationer eller har eleven bara knäckt koden för hur man ska arbeta i skolan? Svaren 

på dessa stora frågor är nästan lika öppna nu som innan vår undersökning påbörjades. Det 

som klargjorts är ändå att det finns ett samband mellan just presentation av-, arbete med- och 

uppföljning av texten och att dessa komponenter i sin tur påverkar utfallet. Slutsatsen blir 

således att det är viktigt att skapa förståelse för varför, för utan denna blir skolläsningen bara 

det, läsning för skolan och inte för livet. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Bokreflektion 
Nu skall ni fokusera era tankar och åsikter om novellen och dess innehåll. Det är alltså inte en 

recension i traditionell mening ni skall skriva. Däremot är det förstås viktigt att grundläggande 

fakta om novellen, som författare och titel och till viss del även handling finns med i din text. 

Tänk er att ni skall skriva en berättelse om er läsupplevelse. Nedan följer ett antal punkter som 

är lämpliga att ta med men ni väljer själva vilka, men minst tre, som ni vill ha med. Tänk på att du 

skall motivera dina synpunkter/åsikter och även på att du skall använda dig av ett avsnitt/citat 

ur novellen för att styrka dem. 

 
 Personernas relationer 

 Konflikter 

 Trovärdighet i handling och beskrivning av personer och miljö 

 Novellens viktigaste händelse 

 Kommentarer om språket (realistiskt, fantasifullt, liknelser…) 

 Tema (vad en berättelse handlar om på ett djupare plan), budskap  

 Genre 

 När utspelar sig handlingen 

 Slutet (trovärdigt, oväntat, annorlunda…) 

 Titeln (koppling till innehåll, budskap etc…) 

 Ett personporträtt av en av huvudpersonerna (räknas som 3 punkter) 

 Ett alternativt slut på novellen (räknas som 3 punkter) 

 

Bilaga 2 

Romananalys:  

 Presentera författaren 

 Innehåll 

Sammanfatta handlingen (kort) 

Beskriv miljön. Var utspelar sig romanen? 

Till vilken tid är handlingen förlagd? När? Vilken tidsrymd omfattar den? 

Vilka är personerna? Vem är huvudpersonen? Bipersoner? Din uppfattning om dem? 

Vilket syfte/budskap tror du att författaren har? Varför har han/hon skrivit denna 

berättelse? 

 Berättarperspektiv 

Vem är berättaren? Allvetande, utomstående eller jag-berättare? 

 Disposition 

Hur börjar berättelsen? Presenteras bakgrunden eller kastas vi in i handlingen? 

Hur slutar berättelsen? Får vi veta hur det går eller får vi själva fylla i slutet? 

Hur byggs berättelsen upp? Dramatiska stegringar? 

 Språk och stil 

Förekommer dialoger? Hur återges samtal? 
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Är språket enkelt och vardagligt eller högtidligt och ålderdomligt? Ge exempel.  

Är ordvalet vagt och precist? Är beskrivningarna detaljerade eller allmänna? Engageras 

våra sinnen? Ge exempel. 

Förekommer bilder (metaforer) eller liknelser? Ge exempel.  

 Egna reflektioner 

Hur reagerar du efter läsningen? Vad fick du ut av boken? 

 Viktigt! 

Vid litteraturhistoriska studier - ge exempel på typiska drag som visar att verket är 

skriven under denna epok.  

 


