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Syftet med denna uppsats är att undersöka ett antal svensklärares syn på syftet med läsning av 

skönlitteratur, urval av texter, populärlitteratur och kvalitetslitteratur samt bedömningar inför 

betygsättning. Undersökningen berör den skönlitterära läsningen i ämnet svenska i 

gymnasieskolan och är inriktad på skillnader mellan yrkesförberedande respektive teoretiska 

program. Undersökningen består av kvalitativa, halvstrukturerade intervjuer. Resultatet har 

delats in i fyra kategorier, nämligen Syftet med att läsa skönlitteratur, Urval, Populärlitteratur 

och kvalitetslitteratur samt Bedömning.   

Då avgränsningen av materialet färdigställts, genomfördes en analys av materialet där 

informanternas uttalanden jämfördes med tidigare forskning samt Kursplanen i svenska. 

Gällande de flesta frågeställningar som diskuteras i undersökningen, märks inga större 

skillnader mellan de informanter som representerar teoretiska program och de som 

representerar yrkesförberedande program. Skillnader märks dock då man jämför hur 

informanterna behandlar läsning av populärlitteratur samt läsning av äldre litteratur. Ett flertal 
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informanter uttryckte uppfattningar som överensstämmer med tidigare forskning, men 

resultatet visar på stora variationer, vilket sannolikt får konsekvenser för undervisningen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 

Nyckelord: Skönlitteratur, läsning, gymnasieskolan, svenskämnet, yrkesförberedande 

program, teoretiska program, urval, populärlitteratur, kvalitetslitteratur, bedömning, betyg.  
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1 Inledning 

   

 

Begreppet litteratursyn är enligt Martinsson (1991:173-174) ett sammanfattande begrepp för 

en lärares inställning till litteratur och dess plats i undervisningen och berör varför man skall 

läsa skönlitteratur i skolan samt urvalet av texter. Molloy (2002:36) skriver att beslut om vilka 

texter som ska läsas samt hur arbetet kring läsningen ska gå till, kan förevisas genom de 

didaktiska frågeställningarna Vad, vilken berör stoffet, Hur, vilken berör arbetet, och Varför, 

vilken berör motivet.      

 Denna undersökning kommer bland annat att fokusera urvalet av texter samt varför 

dessa texter läses, vilket överensstämmer med frågeställningarna Vad och Varför (Molloy, 

2002:36). Dessa aspekter är intressanta att undersöka, då syftet bakom urvalet av texter har en 

självklar koppling till syftet med den skönlitterära läsningen. Den faktiska undervisningen, 

frågeställningen Hur (Molloy, 2002:36) kommer inte att behandlas. Undersökningen kommer 

även att aktualisera informanternas litteratursyn (Martinsson, 1991:173-174), då den fokuserar 

deras syn på varför man skall läsa skönlitteratur i skolan samt deras syn på urval av texter. 

 Skönlitteraturens plats i skolan har intresserat mig under hela min tid på 

lärarprogrammet, då jag har läst om teorier om skönlitterär läsning samt metoder för 

skönlitterär läsning i skolan. Till denna uppsats hade jag som ambition att undersöka olika 

lärares inställning till syftet med att läsa skönlitterär läsning inom svenskämnet i 

gymnasieskolan samt frågor som anknyter till detta.  

 

 

 

1.1 Syfte 

 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka ett antal svensklärares syn på syftet med läsning av 

skönlitteratur, urval av texter, populärlitteratur och kvalitetslitteratur samt bedömningar inför 
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betygsättning. Undersökningen berör den skönlitterära läsningen i ämnet svenska i 

gymnasieskolan och är inriktad på skillnader mellan yrkesförberedande respektive teoretiska 

program. 

 

 

 

1.2 Uppsatsens disposition 

 

 

Uppsatsen inleds med etiska ställningstaganden. I kapitel två redovisas relevant 

forskningsbakgrund vilket följs av ett kapitel om metod och material. Resultatredovisningen 

presenteras härnäst, följt av en diskussion av resultatet samt ett avslutande, sammanfattande 

kapitel. Uppsatsen sista del består av en litteraturförteckning samt en frågeguide, som 

redovisar de frågor som ställdes till informanterna under intervjuerna. 

 

 

 

2 Forskningsbakgrund 

 

 

2.1 Lärarens och elevens läsning 

 

 

Ett flertal författare har skrivit om den skönlitterära läsningen i skolan med fokus på lärares 

och/eller elevers läsning. Sörensen (1985:161-164) tar upp begreppen lärartext och elevtext 

och hävdar att en lärares uppfattningar om en text står i fokus i klassrummet. Då eleverna 
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arbetar enskilt eller i mindre grupper, kan de antingen rätta sig efter läraren eller opponera sig 

mot den, men den eventuella opponeringen får sällan plats i den färdiga redovisningen. 

Författaren menar att läraren, ibland ovetande, söker efter de rätta svaren i diskussioner i 

klassrummet. Hon anser att elevtexterna, elevernas läsningar av en text, sällan blir en del av 

verksamheten, bland annat på grund av att eleverna har svårt att formulera sina förnimmelser. 

Författaren hävdar att gemensamma texter skulle kunna skapas, om eleverna och läraren 

samtalade om texten. Läraren skulle då rannsaka sina egen tolkning av texten, lärartexten, och 

även visa för eleverna att textarbete inte leder fram till rätta svar (Sörensen, 1985:161-164).

 Även Martinsson (1991:173-174) har skrivit om lärares syn på skönlitterär läsning i 

skolan. Begreppet litteratursyn är enligt Martinsson (1991:173-174) ett sammanfattande 

begrepp för lärarens inställning till litteratur och litteraturens plats i undervisningen. 

Litteratursynen handlar enligt Martinsson (1991:173-174) om varför man skall läsa 

skönlitteratur i skolan, ur både ett pedagogiskt och ett ideologiskt perspektiv, samt urvalet av 

texter. Holmberg och Malmgren (refererad i Ewald, 1994-1995:24) hävdar att lärarens syn på 

läsning får pedagogiska följder. Om läsningen äger rum på läsarens villkor, är syftet att eleven 

ska läsa mycket, gärna med glädje, och att elevens tolkning inte ska påverkas av läraren. Om 

läsningen äger rum på textens villkor, är eleven inte aktiv då den tar emot textens budskap. 

Syftet med läsningen är då att eleven ska lära sig att läsa på olika sätt för olika genrer. Målet 

är att hitta den rätta tolkningen, genom att analysera och samtala om texten.  

 Chambers (refererad i Ewald, 1994-1995:27) har också diskuterat elevers läsning och 

anser att undervisningen kan fokusera både läsaren och litteraturen genom att fokusera ett 

samtal om texten som utgår från elevtexterna och som har som syfte att utveckla en ömsesidig 

syn på texten. Hur väl man kan samtala om texten styr urvalet, inte att texten är inriktad på en 

fråga som läraren eller en elev presenterat.   
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2.2 Läsningens sammanhang 

 

 

Den läsning som sker i skolan, skriver Ewald (1994-1995:34-35), får sin betydelse utifrån sitt 

didaktiska sammanhang. Då texten förekommer i ett tema, styrs urval, läsning och arbete av 

att läsningen ”ska bidra till att elevernas förståelse för historiska och sociala sammanhang 

utvecklas så att de, så småningom, möjligen långt senare i livet, förstår sin egen plats i detta 

sammanhang” (Ewald, 1994-1995:34-35). Undervisningen i teman syftar till att eleverna ska 

få språkliga redskap som de kan använda för att begripa och påverka sina liv. Temats 

frågeställningar styr urvalet och innehållet har som syfte att behandla ”mänskliga erfarenheter 

socialt, historiskt och kulturellt” (Ewald, 1994-1995:35). Eleverna ska, genom läsning och 

aktivt deltagande i undervisningen, inte bli en del av en existerande kultur, utan se ”att de är 

medskapare i en ständigt pågående kulturell utveckling” (Ewald, 1994-1995:35). 

 Gör klassikern till din egen, utgiven av Myndigheten för skolutveckling (2008), ingår i 

ett stödmaterial med syfte att bland annat stödja gymnasieskolor då de arbetar med läsning 

utifrån materialet Alla Tiders Klassiker. I denna text kan man läsa om ”den läsarorienterade 

forskningen, den sk (sic!) reader response criticism” (Myndigheten för skolutveckling, 

2008:13). Denna samling teorier fokuserar den meningsskapande läsningen och tillbakavisar 

nykritikens teori, vilken är att det finns ett rätt svar i tolkningen av en text. Man fokuserar 

istället de erfarenheter och det kunnande som läsaren bidrar med till läsningen. Fokus ligger 

på begreppet situerad, ”med vilket avses att läsningen alltid ingår i en social och kulturell 

kontext som inverkar på hur mötet mellan läsare och text formar sig” (Myndigheten för 

skolutveckling, 2008:13). Varje lästillfälle är därmed unikt (Myndigheten för skolutveckling, 

2008:13).      

 Ewald (1994-1995) skriver om läsning av skönlitteratur samt lärarstudenters förhållande 

till skönlitteratur. Om läsarens relation till en skönlitterär text skriver hon:  

 

Texten har alltid en avsändare, en författare, som förmedlar sitt medvetande om 

världen till läsaren. Det är författarens individuella tolkning av hur tillvaron ser ut 

och varför den ser ut som den gör, vi som läsare möter i texten. Men en text är inte 

bara ett uttryck för författarens medvetande. Texten har skrivits vid en given 

historisk  tidpunkt, i ett socialt, kulturellt, ekonomiskt och politiskt sammanhang. 
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Detta ger författaren en slags kollektiv livserfarenhet, som gör att textens 

medvetande är mer än författarens egna medvetna hållning. (Ewald, 1994-1995:8). 

 

Även Skardhamar (1994) skriver om olika arbetsmetoder för skönlitterär läsning i skolan och 

om den kontext som omgav verket då det skrevs. ”Den historiskt-biografiska metoden” 

(Skardhamar, 1994:21-22) fokuserar författaren och den tid då han verkade, vid tolkning av 

en text. Man undersöker hur författarens liv och/eller den omgivande miljön återspeglas i 

texten. Eleverna får då kunskap om tiden då författaren levde samt kunskap om vad som 

påverkar en författares dikning. Dock får texten mindre fokus (Skardhamar, 1994:21-22). 

   

 

 

2.3 Syftet med att läsa skönlitteratur 

 

 

Norström (1997) skriver om läsning i skolan, framförallt i grundskolan, om lärarens roll i 

elevens läsning och om vikten av att samtala om texter. Norström (1997:17) tar upp att 

läsning kan fungera språkutvecklande, då det ger övning i läsning, vilket ”på lång sikt leder 

till bättre läsförståelse, högre läshastighet, utveckling av det egna ordförrådet och allmänt 

högre språklig kompetens” (Norström, 1997:17). Han konstaterar även att läsaren får nya 

erfarenheter genom läsningen (Norström, 1997:17).    

 Bommarco (refererad i Ewald 1994-1995:11) hävdar att elever skiljer mellan läsning 

som sker i skolan och läsning som sker utanför skolan. Det är fritidsläsningen som eleverna 

ser som meningsfull.  

 

För gymnasisterna handlar den ’riktiga’ läsningen om känslomässig beröring och 

personlig inlevelse. Flickorna längtade efter intensitet och närhet, pojkar efter 

effektfull handling, både pojkar och flickor kallar detta ’spänning’. Denna ’spänning’ 

saknar gymnasisterna i den läsning skolan erbjudit dem. Texter som tvingar läsaren 

att ta medveten ställning till texternas värdesystem avvisas av eleverna. Läsning som 

ger avkoppling, verklighetsflykt och välbefinnande finner eleverna i populärkulturen, 
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och det är bland populärfiktionen de böcker finns, som gymnasisterna beskriver som 

’bra böcker’. (Ewald, 1994-1995:11). 

 

Ewald (1994-1995:12) diskuterar hur läsning påverkar läsaren. Hon slår fast att karaktärerna i 

skönlitterära texter kan ge form åt erfarenheter och därmed kan läsaren känna igen sig i dem, 

vilket leder till att en koppling skapas mellan läsaren och karaktärerna och deras erfarenheter. 

Läsaren lever sig in i karaktärerna och deras erfarenheter på ett emotionellt och personligt 

sätt. Ewald kallar den emotionella intimiteten som skapas mellan läsaren och den skönlitterära 

textens värld för läsupplevelse. ”Läsning som upplevelse handlar om identifikation, 

igenkänning och bekräftelse” (Ewald, 1994-1995:12). Linnér (refererad i Ewald, 1994-

1995:12) kallar upplevelsen för inlevelse. ”Läsaren lever sig in i texten och lever via 

läsningen ut de egna erfarenheterna” (Ewald, 1994-1995:12). Linnér (refererad i Ewald, 1994-

1995:12-13) menar att denna typ av läsning gör att läsaren inte får en ny erfarenhet, då läsaren 

låter texten spegla sina egna erfarenheter. En bearbetning av texten måste inledas med en 

distansering. En distansering måste ske, ”för att de fiktiva erfarenheter läsaren gjort via texten 

ska kunna bearbetas, förklaras och få en för läsaren meningsfull plats i ett strukturellt, socialt 

sammanhang” (Ewald, 1994-1995:13). Detta är nödvändigt om läsningen ska kunna ge 

läsaren en ny upplevelse (Ewald, 1994-1995:13).   

 Inlevelseläsning behöver kombineras med en distanserad läsning. Linnér (refererad i 

Ewald 1994-1995:13-14) anser att den distanserade läsningen kan skapa nya erfarenheter, då 

läsaren även ser de detaljer i texten som är obekanta, vilket innebär att läsaren även kan sätta 

sig in i främmande människor liv. En läsning som erbjuder identifikation förenas med en 

läsning som erbjuder nya erfarenheter, vilket utvecklar läsarens förmåga att förstå sig själv, 

andra och sin omvärld.                                                              

 Molloy (2002) skriver om syftet med att läsa skönlitteratur i år sju till nio i grundskolan 

samt lärares och elevers roll i undervisningen. Författaren menar att lärares urval av 

skönlitteratur till viss del blir rutin, men att det är viktigt att läraren inte alltid läser samma 

böcker med sina elever utan att reflektera över vilka de aktuella eleverna är. Risken finns då 

att ett eventuellt misslyckande skylls på eleverna och inte på texturvalet (Molloy, 2002:41-

42). Sarland och Rosenblatt (refererade i Molloy, 2002:66) anser ”att tonåringar vill lära sig 

om livet, om det samhälle de lever i och om framtiden när de läser skönlitteratur” (Molloy, 

2002:66). Författarna är ense om att läraren ska stötta eleverna i detta arbete genom att hjälpa 

dem i diskussioner. Snarare än att behandla formfrågor eller olika epoker, ska läraren 
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diskutera frågor som rör människan och etik (Molloy, 2002:66).  

 Molloy (2003:60, 62) menar att om eleven ska kunna känna igen sina erfarenheter eller 

en bekant verklighet i litteraturen, måste läraren ha kunskap om när denna igenkänning kan 

ske. Detta innebär att läraren behöver veta vilka funderingar och vilka erfarenheter som 

eleverna har. Författaren konstaterar även att elever gärna läser böcker med en anknytning till 

verkligheten. Hon skriver: ”Om eleverna i skolan skall uppfatta sitt arbete som viktigt och 

meningsfullt, så bör de i texterna enligt min och andra uppfattningar kunna finna en koppling 

mellan liv och text” (Molloy, 2003:62). Om man tar upp frågor som har att göra med att bli 

vuxen, befrämjar man en kunskapsutveckling rörande vuxenblivande. Detta vuxenblivande 

kretsar för tonåringar ofta kring frågor om sexualitet, enligt Molloy (2003:62). Hon skriver: 

”Jag menar att bakom frågor om mobbning och sexuellt överförbara sjukdomar finns andra 

frågor om moral och etik, frågor om värderingar och personlig integritet, frågor om vem som 

har rätt att göra vad mot vem i en demokrati” (Molloy, 2003:62).   

 Molloy anser även att elevernas konflikter bör få en plats i svenskämnet. Dessa 

konflikter rör bland annat mobbning och främlingsfientlighet och är uttryck för 

samhällskonflikter (Molloy, 2002:308-310). Författaren finner att ett flertal elever läser 

böcker med koppling till deras vardagserfarenheter och ”makt, maktlöshet och sexualitet 

kopplat till konflikter om klass, kön, etnicitet och generationer” (Molloy, 2002:309). Hon 

skriver att skönlitteratur kan aktualisera dessa konflikter och att svenskämnets innehåll då 

skulle vara elevernas frågor samt skolans värdegrund. Hon tar även upp att elevens frågor bör 

stå i centrum, vilket innebär att läraren måste fokusera de frågor eleven har (Molloy, 

2002:309-310, 313-314).     

 Bommarco, Cronberg och Ursing (1988) skriver om metoder för läsning i grundskolan. 

De skriver bland annat om fin litteratur, vilken enligt författarna har lästs eftersom den ses 

som fin och man förväntas vara bekant med den, inte för att den har ett värde i en 

kunskapsrelaterad ordning. Författarna anser att texterna istället måste ha en relevans för 

eleverna, deras omvärld och deras erfarenheter (Bommarco m.fl., 1988:10). De skriver vidare 

att skönlitteraturen kan ”belysa ett problem, se det med andras ögon och öppna ens egna” 

(Bommarco m.fl., 1988:10). De hävdar även att eleverna måste få kunskap om berättarteknik, 

men att dessa studier inte får ta över fokus från innehållet. En språk- och kunskapsutveckling 

kräver att vi kan ”generalisera, sammanfatta det vi känner till och ge det en mer teoretisk 

form. För att kunna tala om mer teoretiska, övergripande begrepp behöver vi nya ord och 

behovet av att kunna benämna de nya begreppen blir på så vis påtagligt” (Bommarco m.fl., 

1988:40).        
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Brodow och Rininsland (2005) har genomfört en intervjuundersökning där de har samtalat 

med lärare i grundskolan och gymnasiet om läsning av skönlitteratur. Författarna menar att en 

förutsättning för att skolläsningen ska kunna föda ett intresse, är att litteraturen inte upplevs 

som komplicerad eller trist för eleverna (Brodow och Rininsland, 2005:95-96). ”Ungdomarna 

efterfrågar vidare spänning, fantasi, starka, tydliga känslor och humor, och det är faktorer som 

lyckligtvis inte bara populärlitteraturen erbjuder utan också böcker av många erkända 

författare” (Brodow och Rininsland, 2005:95-96). Författarna konstaterar att skönlitteratur 

som anknyter till personliga intressen kan fungera motiverande (Brodow och Rininsland, 

2005:139). De diskuterar även hur lärare bör förhålla sig till att elever ofta är negativt 

inställda till litteratur som är negativ och utsiktslös, exempelvis naturalismens litteratur 

(Brodow och Rininsland, 2005:139-140).  

 

Är man främst inriktad på att ge orientering om litteratur är det viktigt att eleverna 

får veta att författare ofta, inte bara under naturalismens epok, skildrar mörka sidor 

av människans liv med förnedring och brustna illusioner, där det sällan finns ’ett ljus 

i tunneln’. […] Prioriterar man däremot litteraturens terapeutiska funktion, att den 

kan skildra ett gott liv som en möjlighet och ge läsaren tröst och uppmuntran och 

kanske ett ideal att sträva efter, då söker man som lärare hellre ljusare böcker 

(Brodow och Rininsland, 2005:139-140). 

 

Författarna konstaterar att de flesta informanter i deras undersökning uttrycker uppfattningar 

som överensstämmer med reader response criticism (2005:180-181). ”Enligt denna är 

betydelse något som skapas vid mötet mellan text och läsare” (Brodow och Rininsland, 

2005:180). Informanterna fokuserar på läsartexten och dess förbindelser med elevernas 

erfarenheter (Brodow och Rininsland, 2005:181).   
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2.4 Populärlitteratur och kvalitetslitteratur 

 

 

Lundqvist (refererad i Skardhamar, 1994:38-39) har skrivit om populärlitteratur. Hon anser att 

eleverna ska analysera seriealbum på samma sätt som de analyserar skönlitteratur, för att 

upptäcka att populärlitteraturens är fylld av klyschor samt att den är ytlig och likriktad. 

Escarpit (refererad i Skardhamar, 1994:81-82) använder begreppen kvalitetslitteratur och 

populärlitteratur för att benämna två olika kretslopp som produktion av böcker har i ett 

samhälle. Kretsloppen kan även kallas finlitteratur respektive triviallitteratur och bokhandels- 

och biblioteksböcker respektive kioskböcker. Populärlitteraturen är billigare, produceras i 

stora mängder, ibland i serier med flera författare, och följer modeller för handling, karaktärer 

och språk. Finlitteraturens författare är kreativa konstnärer som kan experimentera och göra 

sina karaktärer mångsidiga och djupa. Skardhamar (1994:82) hävdar att de återkommande 

modellerna är trygga, men spännande, och erbjuder identifikationsmöjligheter med hjälten, 

även om litteraturens verkligheter är simplifierad och förvrängda.   

 Skardhamar (1994:83-84) skriver att skolan kan behandla populärlitteraturen på tre olika 

sätt. Den kan utestänga populärlitteraturen från klassrummet, då skolan ska erbjuda en annan 

typ av kultur. Läraren kan dock låta elevernas självständiga läsning vara fri. Den andra 

metoden läraren kan följa, är att tillåta all typ av läsning, för att inte nedvärdera 

populärlitteraturen, då den är elevernas kulturarv. Lärarens tredje val är att arbeta med analys 

av populärlitteraturen på samma sätt som med kvalitetslitteraturen, för att läsaren själv ska se 

dess otillräcklighet.      

 Angående äldre litteratur menar Skardhamar (1994:85) att äldre betraktelser kring vad 

det innebär att vara människa anses ha relevans i alla tider, då de har ett allmängiltigt 

perspektiv. ”Det handlar om existentiella frågor, om människovärde och medmänsklighet, om 

kärlek och hat, om godhet och missunnsamhet, om egoism, självuppoffring och solidaritet, 

och om liv och död” (Skardhamar, 1994:85). Skardhamar (1994:85-86) konstaterar att det inte 

endast är äldre litteratur som behandlar dessa frågor, men att eleverna har rätt att få ta del av 

sitt kulturarv. ”Dessa författare har något på hjärtat om det att vara människa i världen, och 

det ska eleverna få med sig på vägen som en värdereferens för sina egna livsval. […] Vi kan 

inte skicka ut eleverna i livet från litteraturundervisningen utan rötter och värdereferenser” 

(Skardhamar, 1994:86).         
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Brodow och Rininsland (2005:49) hävdar att lärare bör ha kunskap om populärlitteratur, då 

den uppskattas av ungdomar, men även om svårare litteratur, för att kunna förbereda eleverna 

för denna läsning. Om läsning av äldre litteratur, skriver författarna att kursplanerna inte 

motiverar läsning av äldre litteratur, vilket innebär att läraren måste utgå ifrån sina 

uppfattningar (Brodow och Rininsland, 2005:77).   

 Författarna konstaterar vidare att deras undersökning visar att populärlitteratur blir 

vanligare i skolan. De skriver även att skiljelinjen mellan populärlitteratur och 

kvalitetslitteratur är otydlig och beror på läsares och kritikers omdöme. De anser att 

populärlitteratur kan behandlas som annan litteratur i skolan och att detta kan fungera 

motiverande. De hävdar även att populärlitteraturen kan vara till hjälp för eleverna då de 

skapar sin identitet, då denna litteratur inte innehåller karaktärer som är helt hederliga och 

fläckfria (Brodow och Rininsland, 2005:140-145). Författarna skriver vidare: 

 

Av lärarsvaren på intervjufrågorna framgår generellt att det inte är en viss typ av 

texter som kan väcka elevernas engagemang och lust att diskutera problem som kan 

vara aktuella för dem. Varje text […] har potential att väcka diskussion, beroende på 

de associationer läsaren får till sin egen värld eller aktuella företeelser i samhället. 

Kopplingen mellan textvärld och läsarvärld kan göras av eleven själv eller av den 

påpasslige läraren. (Brodow och Rininsland, 2005:150). 

 

Författarna nämner dessutom att skönlitterär läsning kan ligga till grund för 

värdegrundsarbete utifrån de konkreta händelser och karaktärer som finns i litteraturen 

(Brodow och Rininsland, 2005:150-151).  

 

 

 

2.5 Bedömning och kursplanen 

 

 

Brodow och Rininsland (2005:222) resonerar kring begreppet kvalitet.  
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Vad finns det för kriterier för att man kan säga att en läsare har uppnått en viss 

litterär kompetens? Betygskriterierna är ju mycket luddiga på den punkten. Litterär 

kompetens är ju en mångsidig förmåga. Man ska kunna upptäcka och ge skäl för att 

en text är skönlitteratur och inte sakframställning. Man ska någorlunda kunna placera 

in en text i en genre. Man bör inse att texter kan läsas på olika sätt och därmed höra 

till olika genrer. […] Man ska kunna se vems perspektiv som handlingen förmedlas 

genom. Man bör kunna skilja mellan texters motiv och teman och kunna formulera 

hypoteser om temat eller temana. Man bör kunna yttra sig om person- och 

miljögestaltning och textens tidsperspektiv. Kompetensen löper på en skala från 

mycket rudimentär till mycket avancerad. Men vid bedömningen gäller för läraren 

att hålla alla trådar i huvudet och vara så allsidig som möjligt. (Brodow och 

Rininsland, 2005:222). 

 

Författarna skriver även att informanterna i deras undersökning anser att de ”i ett ämne som 

litteraturläsning måste göra en holistisk bedömning som grundar sig på tyst kunskap” 

(Brodow och Rininsland, 2005:224). Författarna anser att denna typ av bedömning kan vara 

mer opålitlig, men även mer omfattande än bedömning som sker utifrån prov, då den grundar 

sig på fler tillfällen (Brodow och Rininsland, 2005:224).  

 I Kursplanen för svenska (Skolverket, 2000) slås det fast att svenskämnets syfte är att 

styrka elevernas identitet, både den individuella och den kulturella, samt deras tänkande, 

skaparkraft, analysförmåga och deras förmåga att ha ståndpunkter. I litteraturen syns den 

kulturella identiteten. Litteraturen kan även medverka till individens utveckling som person. 

Den ger eleverna en chans att möta och ha åsikter om kulturarvet. Det är vidare viktigt för 

elevernas kunskapsutveckling att de får ta del av olika typer av texter och kulturella 

uttryckssätt, enligt Kursplanen (Skolverket, 2000). Vidare ska skolan sträva efter att eleven 

kan ”förstå sig själv och andra i ett kulturellt och historiskt sammanhang” (Skolverket, 2000) 

samt ”utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att tillägna sig skönlitteratur i skilda former 

från olika tider och kulturer och stimuleras till att söka sig till litteratur och bildmedier som en 

källa till kunskap och glädje” (Skolverket, 2000). Vidare ska eleverna få en bildning gällande 

”centrala svenska, nordiska och internationella verk” (Skolverket, 2000) samt 

författarverksamhet, perioder och riktningar i olika kulturer och tider.   
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3 Metod och material 

 

 

3.1 Insamlingsmetod 

 

 

En kvalitativ undersökning ligger till grund för denna uppsats. Den kvalitativa metoden ger ett 

resultat som fokuserar en enskild företeelse på detaljnivå, i motsats till den kvantitativa 

metoden, som snarare möjliggör en bredd i undersökningen (Lagerholm, 2005:28-29). I denna 

undersökning ligger fokus på att studera ett mindre antal svensklärares inställningar till syftet 

med skönlitterär läsning inom svenskämnet i gymnasieskolan, vilket kan anses 

överensstämma med att undersöka en enskild företeelse på detaljnivå (Lagerholm, 2005:28-

29).        

 Det resultat som en kvantitativ undersökning ger, består ofta av räknebara data, medan 

resultatet från en kvalitativ undersökning ofta behöver tolkas, då den vanligen består av flera 

texter (Johannessen och Tufte, 2003:69). Den undersökning som ligger till grund för denna 

uppsats, består av kvalitativa intervjuer, vilket skapar ett resultat bestående av texter 

(Johannessen och Tufte, 2003:69). Vidare fokuserar denna undersökning informanternas 

upplevelser och attityder, vilket gör kvalitativa intervjuer till en lämplig metod (Trost, 

2005:23). Genom intervjuer får varje informant möjlighet att utveckla sina tankegångar och 

mer utförligt presentera sin syn på diverse frågeställningar, än vad som hade varit möjligt i en 

enkätundersökning, vilket enligt Olsson och Sörensen (2001:90) är en vanlig kvantitativ 

metod.     

 Resultatinsamlingen sker genom åtta halvstrukturerade (Lantz, 2007:33) intervjuer med 

lika många informanter. Undersökningen intresserar sig för informanternas subjektiva 

inställning till syftet med att läsa skönlitteratur, urval av texter, populärlitteratur och 

kvalitetslitteratur samt bedömningar inför betygsättning.  

 Kraven på giltighet för den typ av undersökning som har genomförts till denna uppsats, 

där ett antal informanters subjektiva inställningar undersöks, är att resultatet ska reflektera 

informanterna samt ha ett allmänt perspektiv (Lantz, 2007:14). Detta krav anser jag uppfylls i 
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denna undersökning, då sammanställningen av materialet speglar informanternas 

uppfattningar och diskussionen av resultatet återknyter till tidigare forskning, för att föra upp 

resultatet till en mer allmän nivå.    

 

 

 

3.2 Genomförande 

 

 

Urvalet av informanter skedde slumpmässigt. I princip samtliga gymnasielärare i svenska på 

samtliga gymnasieskolor i en medelstor stad i mellersta Sverige kontaktades skriftligt via e-

post. De lärare som inte kontaktades, var jag bekant med sedan tidigare. Ett flertal lärare var 

intresserade av att delta i undersökningen. Ett mer snävt urval av informanter skedde under 

undersökningens skede, då jag inte ville att informanterna skulle arbeta i samma arbetslag. 

Detta grundades i att jag ville ha en bredd i undersökningen, vilken skulle kunna gå förlorad 

om informanterna arbetade i samma arbetslag, då man kan anta att dessa lärare ofta 

samarbetar. Ett annat kriterium fanns gällande urvalet av informanter, då jag ville ha en jämn 

uppdelning mellan lärare som undervisade på yrkesförberedande program och lärare som 

undervisade på teoretiska program. Det visade sig dock att majoriteten av informanterna 

undervisade både på yrkesförberedande och teoretiska program. Jag bad därför informanterna 

att i intervjuerna fokusera antingen på sin undervisning på de yrkesförberedande eller på de 

teoretiska programmen.     

 Antal informanter beslutades till åtta. Fyra av dessa representerar yrkesinriktade 

program och fyra representerar teoretiska program. Nedan följer en kort presentation av 

informanterna.     

 Elin har arbetat som lärare i 33 år. Hon har undervisat i svenska på grundskolan samt på 

teoretiska och yrkesförberedande program i gymnasieskolan. Intervjun fokuserar på 

yrkesförberedande program.     

 Gerd har arbetat som lärare i 35 år. Hon har undervisat i svenska på grundskolan samt 

på teoretiska och yrkesförberedande program i gymnasieskolan. Intervjun fokuserar på 

yrkesförberedande program.     
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Maria har arbetat som lärare i fyra år. Hon har undervisat i svenska på yrkesförberedande 

program i gymnasieskolan. Intervjun fokuserar på yrkesförberedande program.  

 Sofia har arbetat som lärare i sju år. Hon har undervisat i svenska på teoretiska och 

yrkesförberedande program i gymnasieskolan. Denna intervju fokuserar på yrkesförberedande 

program.       

 Ingrid har arbetat som lärare i 17 år. Hon har undervisat i svenska på grundskolan samt 

på teoretiska och yrkesförberedande program i gymnasieskolan. Intervjun fokuserar på 

teoretiska program.      

 Linnea har arbetat som lärare i drygt 22 år. Hon har undervisat i svenska på grundskolan 

samt på teoretiska och yrkesförberedande program i gymnasieskolan. Intervjun fokuserar på 

teoretiska program.      

 Markus har arbetat som lärare i 10 år. Han har undervisat i svenska på teoretiska och 

yrkesförberedande program i gymnasieskolan. Intervjun fokuserar på teoretiska program.

 Martin har arbetat som lärare i 25 år. Han har undervisat i svenska på grundskolan samt 

på teoretiska och yrkesförberedande program i gymnasieskolan. Intervjun fokuserar på 

teoretiska program.     

 Informanterna fick själva föreslå tidpunkt samt plats där vi kunde träffas. Intervjuerna 

spelades in på bandspelare, vilket samtliga informanter godkände, för att materialet skulle bli 

så fylligt som möjligt. Informationen på bandspelaren kompletterades med handskrivna 

anteckningar, vilka kom till användning då bandet tog slut vid en av intervjuerna samt då 

ljudet på inspelningen av någon anledning var otydligt. Samtliga intervjuer skedde på 

informanternas arbetsplatser. Sex av intervjuerna skedde i avskilda rum. Två av intervjuerna 

skedde i större rum, där andra människor rörde sig, men i dessa satt jag och informanten utom 

hörhåll för andra personer. Denna miljö är dock en nackdel för intervjun, då det finns en risk 

att den begränsade informanternas benägenhet att tala fritt.   

 Intervjuerna baserades på en frågeguide med semi-strukturerade frågor, vilken skickades 

till informanterna innan intervjun, för att de skulle få en chans att förbereda sig, då 

frågeguiden innehöll ett relativt stort antal frågor. Två av informanterna talade mer 

självständigt än de andra och följde inte frågeformulärets ordningsföljd. Samtliga informanter 

hade dock liknande tendenser. Mina följdfrågor varierade för samtliga informanter, då de 

utgick ifrån informanternas uttalanden. Trost (2005:51) menar att frågorna kan komma i olika 

ordning och att det då är viktigt att man följer upp informantens tankebanor. Detta har jag 

fokuserat på, men jag har även lagt vikt vid frågorna i frågeguiden. Om jag istället för ett 

frågeformulär hade använt mig av frågeområden hade jag kunnat följa Trosts (2005:51) 
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rekommendation.      

 På grund av utformningen av intervjusituationen har jag inte fått svar på alla frågor från 

alla informanter. Fördelen med denna modell är att det finns en stor frihet för informanterna 

att fokusera på det som de anser vara intressant, men nackdelen är att mina följdfrågors 

styrande funktion, gör att materialet från de olika intervjuerna inte är helt jämförbara. De stora 

dragen, vilka baseras på frågeformuläret, är dock jämförbara.   

 Trost (2005:19) använder begreppet standardisering för att benämna till vilken nivå det 

finns en överensstämmelse mellan olika intervjuer. Frågeformulärets ordningsföljd följdes 

inte helt och följdfrågorna varierade för de olika informanterna, vilket ger en låg grad av 

standardisering. Undersökningen har även en låg grad av strukturering, då det finns ett fåtal 

frågor med svarsalternativ, men även en högre grad av strukturering, då frågorna kretsar kring 

ett bestämt ämne (Trost, 2005:20).      

 

 

 

3.3. Analysmetod 

 

 

Då jag återger citat från intervjuerna, har jag gjort vissa justeringar mot det skriftspråkliga 

hållet, i enlighet med Trost (2005:134), som anser att det är oetiskt att återge citat helt 

talspråkliga. Resultatet har efter avgränsning delats in i kategorier. Dessa kategorier är:  

• Syftet med att läsa skönlitteratur 

• Urval 

• Populärlitteratur och kvalitetslitteratur 

• Bedömning 

 

Dessa kategorier fokuseras, då de ligger nära undersökningens syfte, vilket är att undersöka 

ett antal svensklärares syn på syftet med läsning av skönlitteratur, urval av texter, 

populärlitteratur och kvalitetslitteratur samt bedömningar inför betygsättning. Vissa delar av 

de material som ingår i dessa kategorier har dock utgått, då det inte har tillfört uppsatsen 
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något, exempelvis mer utförliga exempel hämtade ifrån informanternas undervisning. Då 

avgränsningen av materialet färdigställts, genomfördes en analys av materialet genom att 

likheter och skillnader mellan informanternas uttalanden söktes. Den teori som 

undersökningen baseras på ställs mot resultatet och likheter och skillnader sökes även i denna 

jämförelse.      

 Jag började med att sammanfatta materialet utifrån undersökningens syfte samt gruppera 

det utifrån frågorna (Kylén, 2004:163, 175). Undersökningens resultat har därefter delats in i 

kategorier och inom kategorierna har resultatet delvis strukturerats efter teman som 

återkommer i resultatet. I de situationer då en informant uttrycker en uppfattning som inte 

återfinns hos någon annan informant, läggs fokus på individen, som då får stå som 

representant för ett specifikt fall. Den första typen av analys, att dela in resultatet i kategorier 

och teman rekommenderas om informanterna har liknande bakgrund, medan den andra typen 

rekommenderas om informanterna har olika erfarenheter (Johansson och Svedner, 2006:49, 

51, 53). I detta fall kan informanterna delas in i båda kategorierna. Informanterna deltar i 

undersökningen eftersom de är svensklärare på gymnasiet, vilket innebär att de har en 

gemensam bakgrund, men de deltar även som företrädare för yrkesförberedande respektive 

teoretiska program, vilket innebär att det även är relevant att fokusera på skillnader inom 

gruppen. Resultatets struktur har därmed drag av båda typerna av analys som Johansson och 

Svedner (2006:49, 51) redogör för.     

 Då man undersöker en kvalitativs studies reliabilitet, brukar man mena att 

undersökningens informanter ska ge en mångsidig bild av det fenomen som undersöks 

(Holme & Solvang, 1997: 94). Detta kan denna undersökning anses göra, då informanterna 

har valts ut för att de har rätt bakgrund för undersökningen, men samtidigt representerar olika 

gymnasieprogram, olika skolor, olika arbetslag samt har olika lång erfarenhet av yrket samt 

olika erfarenheter inom yrket. Med validitet brukar man i kvalitativa studier mena giltighet 

(Holme & Solvang, 1997: 94). Jag anser att jag har använt rätt metoder för att bemöta detta 

kriterium. De frågor jag förberedde till frågeformuläret samt de följdfrågor jag ställde under 

intervjuerna, var utformade för att styra informanten i så låg grad som möjligt. 
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3.4 Etiska överväganden 

 

 

Vetenskapsrådet (2002) har publicerat forskningsetiska principer för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. De krav som är aktuella för denna uppsats, kallas 

Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002:7, 9, 12-14). Samtliga informanter i denna uppsats har upplysts om 

sin roll i undersökningen, att de deltar frivilligt samt att det material som berör dem kan tas 

bort, om informanten önskar detta. Vidare har informanterna fått information om 

undersökningen och om mig. Alla uppgifter har anonymiserats. Det insamlade materialet 

kommer endast att användas till forskning. Informanterna har tillfrågats om de vill ta del av 

uppsatsen (Vetenskapsrådet, 2002:7, 9, 12-15).  

  

 

 

4 Resultat 

 

 

Resultatet av undersökningen redovisas i ett antal frågeområden som är baserade på 

frågeguiden. Dessa frågeområden bildar underlag för kategorier. Dessa kategorier är: Syftet 

med att läsa skönlitteratur, Urval, Populärlitteratur och kvalitetslitteratur samt Bedömning. 

Inom kategorierna redovisas först resultatet från intervjuerna med de informanter som 

representerar yrkesförberedande program och sedan från intervjuerna med de informanter som 

representerar teoretiska program.  
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4.1 Syftet med att läsa skönlitteratur 

 

 

4.1.1 Yrkesförberedande program 

 

 

Elin anser att läsning av skönlitteratur inom svenskämnet ger mycket. ”Ja, enligt mig så är det 

ju dels kulturarvet och sen ger ju läsning väldigt mycket. Det ger ju, vad ska man säga, stoff 

för fantasin, det ger upplevelse, det ger någonting att diskutera. Det är lättare att diskutera 

kring personer i en bok än att diskutera sina egna upplevelser. Det ger en grammatik, det ger 

stavning, jag tycker läsning ger nästan allt.”    

 Gerd anser att läsningen ska angå eleverna. ”Jag tycker att litteratur ska vara ett sätt, ja, 

förutom underhållning och verklighetsflykt, så tycker jag att litteratur ska vara ett sätt att möta 

tankar vi inte visste att vi tänkte, människor vi inte visste att vi kände, världar vi inte visste 

fanns. […] Och då tycker jag vi gör världen lite större för dem och också lite mindre, därför 

att, därför att de kan se att andra människor har också känt sig så och tänkt så och råkat ut för 

det.”        

 Maria menar att läsningen utvecklar språket och fantasin, vilket utvecklar skrivandet, 

samt ger en möjlighet att förstå hur andra tänker.   

 Sofia säger: ”Syftet för mig det är att litteraturen ska angå eleverna på något sätt. Den 

ska angå dem dels känslomässigt, men också allmänbildningsmässigt, och att dem ska ha med 

sig någonting, det är poängen med skönlitteratur. Litteraturen finns inte till för sin egen skull. 

Ofta kan man få den känslan när man läser kursplaner och när man läser det som, vad ska man 

säga, det finns ju andra som sitter och värderar vad som är viktigt att läsa i svenskan, men 

litteraturen måste finnas till för någons skull, och det är ju för elevernas. Sen ska de ju tränas i 

att läsa olika typer av skönlitteratur, det är ju viktigt, och då kommer man ju in på olika 

epoker, olika genrer och så, de måste ju få en uppfattning om vad, vilka stilar det finns, det 

tycker jag är syftet med att läsa”.    

 Elin och Maria anser att deras uppfattningar överensstämmer med kursplanerna samt att 

de arbetar efter kursplanerna. Gerd är medveten om vad som står i kursplanerna, men har inte 

kommenterat om hon anser att hon följer dem. Sofia säger att hon känner sig mer styrd av 
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Kursplanen för Svenska B än i Svenska A och att hon ibland hoppar över saker som står med i 

Kursplanen för Svenska B. Hon berättar att hon har hoppat över epoker i den 

litteraturkronologiska läsningen på grund av tidsbrist.  

 

 

 

4.1.2 Teoretiska program 

 

 

Ingrid säger att det står i kursplanerna att eleverna ska läsa skönlitteratur. Hon anser dock att 

det finns utrymme för tolkning inom kursplanerna samt att hennes uppfattning går att tolka in 

i dem. Hon förklarar sin personliga uppfattning såhär: ”Jag anser att det handlar om 

självkännedom, om allmänbildning, alltså insikter, insikter i, gånga tider, i samtiden, och 

mycket om att liksom på något sätt vidga sina vyer, kulturellt, all…alltså, ja, kulturellt och 

kunskapsmässigt, men även självkännedom.”    

 Linnea framhåller att skönlitterär läsning handlar om kännedom om sig själv, livet, 

samhället och relationer.      

 Markus anser att man läser för att lära sig läsa. Han säger även: ”Det handlar om ett 

kulturarv, alltså att veta varifrån man kommer och före. Det handlar ju om ett, ett, att vara 

människa, alltså, vad innebär det att vara människa, alltså, för dig själv, alltså, du växer ju 

enormt, både intellektuellt och emotionellt, av att läsa. Det handlar ju om förståelsen för 

andra, vad andra tänker, vad andra känner, empati, sympati, allt sådant där.” Han nämner även 

individens plats i samhället, dess förhållande till andra människor samt hur individen fungerar 

kulturellt.       

 Martin säger att han är ålagd att arbeta med skönlitteratur enligt kursplanerna och anser 

även att litteratur kan ligga till grund för diskussioner.   

 Ingrid, Linnea, Markus och Martin hävdar att deras uppfattningar överensstämmer med 

kursplanerna och att de arbetar efter kursplanerna.  
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4.2 Urval 

 

 

4.2.1 Yrkesförberedande program 

 

 

Elin berättar att hennes elever sällan läser samma böcker. De läser ofta inom samma område 

eller tema i kursen Svenska A eller inom samma tid i kursen Svenska B. Eleverna har, enligt 

Elin, stort inflytande att påverka vilket verk som läses inom ramen för epoken eller temat. I 

Svenska B brukar de läsa litteraturkronologiskt och avsluta med en fritt vald roman, som 

eleverna ska försöka koppla till tidigare läsning.    

 Gerd tar upp att det på Industriprogrammet finns mer utrymme för anpassning till 

klassen än på Naturvetenskapliga programmet, där de kan följa en viss norm. På 

Industriprogrammet försöker Gerd hitta verk som ligger i tiden och som passar hennes elever 

och är relevant för dem. Hon berättar att de ser mycket film och läser ett fåtal verk som de 

lägger mycket tid på, istället för traditionell litteraturhistoria. Hon menar vidare att vanliga 

människor, som inte har en akademisk utbildning, använder litteratur som verklighetsflykt och 

att svensklärare måste respektera detta, om de inte vill bekräfta elevernas negativa syn på 

litteratur. Detta innebär bland annat att verken behöver ha lyckliga slut och att det behöver ske 

en utveckling, då de måste vara hoppfulla.    

 Maria berättar att hennes elever i kursen Svenska A först själva får välja en bok, med 

stöd av skolbibliotekarien, då de ofta läser väldigt lite själva. De läser även noveller, vilka 

väljs för att de exempelvis är lagom långa, har tillhörande uppgifter, är till stöd för elevernas 

skrivande eller ingår i ett tema. Maria har kursen Svenska B för första gången denna termin 

och har inte gjort urvalet ännu. Hon menar dock att det ingår i kursen att läsa mer 

litteraturhistoria. Maria säger att det finns verk och författare som inte nödvändigtvis behöver 

läsas, men som eleverna bör känna till. Hon berättar att hon även brukar fråga andra lärare 

vad som brukar fungera bra.    

 Sofia säger om de texter hon väljer: ”Dels ska de angå eleverna, man ska kunna prata 

om texterna innehållsmässigt och dels ska de angå eleverna känslomässigt och man ska kunna 

ha en bra diskussion och kunna koppla det lite till nutid […] om vi säger att vi har hållit på 
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med ett barndomstema, till exempel har jag haft det då, i Svenska A, så kanske man diskuterar 

lite grann hur det var att vara barn på 1800-talet och vilka barndomsskildringar skrevs och då 

diskuterar vi ju även dåtiden, lite grann, hur barndomen var förr och hur det är nu och 

författare har skildrat det då och hur en författare skiljer det nu och jag tycker tema är bra att 

jobba i för då kan man få in olika typer av texter från olika tider i samma tema.” Sofia berättar 

att eleverna ibland väljer texter själva. I kursen Svenska B läser eleverna kronologiskt, men de 

brukar hoppa över vissa epoker, baserat på vad Sofia tror kan passa eleverna, vad de kan få 

behållning av samt vad hon själv tycker är roligt att läsa. Hon säger även att det är viktigt att 

eleverna förstår att epoker är reaktioner på varandra.    

 

 

 

4.2.2 Teoretiska program 

 

 

Ingrid konstaterar att urvalet för henne styrs av vad kursplanerna slår fast att eleverna ska 

behärska samt vad som finns i klassuppsättning. I hennes undervisning i kursen Svenska A 

blir det mer och mer vanligt att hela klassen läser samma bok, då det innebär att eleverna kan 

samtala om texterna, vilket hon upplever att eleverna uppskattar. Ingrid säger vidare att hon, 

baserat på erfarenheter, ungefärligen kan veta vilka böcker som passar för olika klasser. I 

kursen Svenska B läser hennes elever i teman. Hon säger att de inte hinner läsa kronologiskt. 

Hon tycker att det är bättre att läsa efter teman som hon och hennes elever tycker är 

intressanta.      

 Linnea väljer texter och böcker som hon tror kan ge bra diskussioner och som hon tror 

kan passa klassen, baserat på erfarenhet. Hon säger även att hon främst väljer böcker som hon 

själv tycker är bra samt att de ibland läser i teman. Linnea menar dock att läsning har en egen 

plats i undervisningen samt att man inte behöver konstruera ett tema kring ett verk. I teman 

blandar hon olika typer av texter, dock aldrig romaner. Vid ett tillfälle, i slutet av årskurs tre, 

får eleverna välja bok själva. På Industriprogrammet hävdar Linnea att det kan vara 

annorlunda, då det viktigaste där är att eleverna läser, men även här läser ett flertal samma 

titel och har boksamtal. I kursen Svenska B läser Linneas elever kronologiskt, men hon lägger 
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även till texter som inte hör till den aktuella epoken, som passar in. Inom epoken anser Linnea 

att hon väljer relativt traditionellt. Hon säger även: ”De ska ju ha någonting som man tycker 

är, som går att prata om liksom eller göra jämförelser med idag.”   

 Markus säger: ”På A-kursen läser jag väldigt mycket modern litteratur, eller samtida 

litteratur, kanske man kan kalla det. Författare som lever idag och som är produktiva nu och 

ofta ganska, ska vi kalla det för elevvänliga texter, sådant som de har lätt att relatera till och 

som de tycker är kul att ta sig igenom.” På kursen Svenska B läser eleverna tematiskt eller 

litteraturhistoriskt. På kursen Svenska A väljer Markus litteratur baserat på erfarenheter, men 

han provar även nya titlar för att se om de fungerar. På kursen Svenska B berättar Markus att 

han väljer sådant som hans elever kan tycka om samt som har haft betydelse historiskt. Han 

tar även upp att urvalet beror på vad som finns publicerat.   

 Martins elever läser i teman i kursen Svenska A. Han berättar att han vill skapa 

sammanhang mellan texterna. Han varierar urvalet inom teman, för att anpassa till klassen, 

men brukar arbeta med samma teman, då de baserat på erfarenhet fungerar bra. Han berättar 

att det är en kombination av att läsa av klassens intresse samt vilken svårighetsgrad texterna 

kan ligga på. Ibland väljer eleverna verk själva. I kursen Svenska B läser hans elever 

kronologiskt. Urvalet inom epokerna beror vad som finns på skolan och i antologier, men 

Martin försöker även hitta något från dramat, epiken och lyriken för varje epok. Han väljer 

dock bland epokerna. Martin säger: ”Man kan inte bara hålla på med litteraturhistoria, det 

resulterar ju i att ungarna inte läser någonting sen, om man har slagit ihjäl vartenda intresse 

[…] Vi hinner inte, det finns så mycket annat som ska göras också. Jag är ingen 

litteraturfanatiker på det sättet, däremot använder jag den som ett redskap […] för att träna 

[…] att skriva och tala i svenskan.”  
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4.3 Populärlitteratur och kvalitetslitteratur 

 

 

4.3.1 Yrkesförberedande program 

 

 

Elin berättar att hennes elever läser populär- och kvalitetslitteratur. Hon behöver inte peka på 

skillnaderna. ”De kan se att det här, den här boken följer ett bestämt mönster precis som alla 

andra och det är ingen djupare personteckning eller så. Men jag menar, jag nedvärderar inte 

någon litteratur, utan jag tycker all läsning är bra. Ju mer man läser, desto mer läsvan blir 

man, och jag tror inte man fastnar i någon dålig litteratur i evigheter, om det nu finns dålig 

litteratur, det är ju också någonting man kan diskutera.” Elin anser att man kan analysera 

populärlitteratur. Angående äldre litteratur menar hon att eleverna måste se bortom språket för 

att kunna se att det är relevant idag och att historierna återkommer i moderna verk.

 Gerd hävdar att man kan läsa kvalitetslitteratur med duktiga elever. Hon säger: ”Det 

finns alltså en enorm snobbism inom de här områdena, som jag själv också ägnar mig åt, den 

här snobbismen, men man blir tvungen att ompröva allt sådant när man jobbar med 

industrieleverna.” Hon anser att man måste skilja på sin syn på bra litteratur och litteratur som 

passar för eleverna samt acceptera att de har ett behov av att läsa klichéfyllda böcker och att 

bli glada. ”Det är ju när man är trygg och stark och har god ekonomi och bor fint som man 

kan kosta på sig att titta på andras elände och tycka att det är intressant.”  

 Maria anser att populärlitteratur är mer lättläst och att kvalitetslitteratur kan vara 

kanonlitteratur eller Nobelpristagare. Hon tycker att kvalitetslitteraturen ofta är för djup och 

att hon själv tycker att det är tråkigt att läsa sådan typ av litteratur. ”Det är nog jag själv som 

är ganska dålig på sådan litteratur och därför så tycker jag inte att det är så, det spelar inte så 

stor roll, bara de läser. Men så känner man lite, lite piskan, det här att, men de måste ändå 

känna till någonting om någonting annat, också.” Maria berättar att det köps in mycket 

populärlitteratur till hennes skola. Hon säger att det går att analysera populärlitteratur. 

Angående äldre litteratur anser hon att den är viktig för att den står med i kursplanerna. 

 Sofia menar att hennes elever läser populärlitteratur och att många av dem är ovana 

läsare. Då de väljer böcker själva, bland ett urval hon har valt ut, ser hon till att det finns både 
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populärlitteratur och klassiker att välja mellan. Hon säger även: ”Om de ska läsa något i 

klassuppsättning som går fort att läsa och som alla ska diskutera måste det vara något som är 

lite lättare i språk och innehåll.” Sofia tycker att det går att analysera populärlitteratur. Hon 

anser att det är viktigt att läsa äldre litteratur då litteraturen har ett evigt värde och innehåller 

teman som gäller än idag, men uttrycks annorlunda. Hon vill få eleverna uppmärksamma på 

detta och låter dem därför arbeta med teman i äldre texter och knyta dessa teman till nutid. 

 

 

 

4.3.2 Teoretiska program 

 

 

Ingrid berättar att en tänkbar definition av populärlitteratur för henne tidigare har varit att 

populärlitteratur är kiosklitteratur och damsnusklitteratur, vilket de inte läser, men att hon 

baserat på sin nuvarande definition tycker att de läser populärlitteratur, då de exempelvis läser 

böcker av Liza Marklund. Hon säger att dessa begrepp är aktuella för henne då hon väljer 

litteratur, men att skolan mest har kvalitetslitteratur. Ingrid säger att hon inte berättar för 

eleverna att viss litteratur är sämre, men att hon önskar att de tränar upp sin förmåga att 

värdera litteratur. Hon berättar att det har förekommit att elever själva har upptäckt skillnader 

mellan olika typer av litteratur. ”Jag tycker att det är viktigt att eleverna läser brett. 

Naturligtvis är det så småningom önskvärt att de upptäcker det man kanske skulle kalla 

kvalitetslitteratur, men, på något sätt, men jag tycker att det är viktigare att man läser, faktiskt 

ganska långt in på gymnasiet, att man läser.” Ingrid tycker att det är viktigt att läsa äldre 

litteratur eftersom ”den innehåller frågor som engagerar eleverna idag och så sätter ord på 

verkligheten idag och också en förståelse för varför vi är som vi är idag.” Ingrid anser även att 

läsning av äldre litteratur är allmänbildande, då den berör det gemensamma kulturarvet.

 Linnea säger: ”När jag tänker populärlitteratur så tänker jag sådant som kanske är mest 

underhållning, där det inte finns lika mycket att, det, det kan inte ge så mycket mer än 

läsglädje för stunden.” Sådan litteratur läser Linnea inte med sina klasser, även om det händer 

att eleverna väljer det själva. ”Jag tycker ju att, att det ska vara någonting som berikar på 

längre sikt, när vi läser i skolan.” Linnea tycker inte att man kan analysera populärlitteratur, 
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annat än för att visa att det är populärlitteratur. Hon anser vidare att det är viktigt att läsa äldre 

litteratur, men att då det gäller litteratur som skrevs innan 1900-talet, så är det svårt för 

eleverna att läsa hela verk. Hon berättar att hon brukar behandla August Strindberg och Selma 

Lagerlöf, då de är viktiga för litteraturhistorien.    

 Markus säger: ”Jag försöker att, dels, det här som vi pratade om i början, att, på något 

vis, delge eleverna någonting så att de växer som människor, hela den där biten. Det innebär 

att jag kanske inte väljer, sådanhärn, kiosklitteratur, om man kan säga så, utan det försöker 

vara någonting som vi faktiskt kan liksom använda till någonting. Men den andra aspekten, av 

det är ju också att sådan litteratur som eleverna läser själva, måste jag bidra med den? Jag 

tänker så: Vad har de lärt sig då? Då späder jag bara på det de redan kan.” Markus anser att 

man kan analysera populärlitteratur. Han tycker att man ska läsa äldre litteratur, då det står 

med i kursplanerna att man ska läsa detta. ”Det är ju allmänna värden som, som gäller än 

idag, så det handlar ju mycket om det här med att vara människa, så det behöver ju inte vara 

det bara att det är frågan om ett kulturarv, utan jag tror också att du som människa växer och 

mognar och känner empati och sympati för andra människor, jag tror också din intelligens, 

ditt sätt att tänka, din analysförmåga breddas av det.”    

 Martin menar att man istället för att använda begreppet kvalitet, ska leta efter böcker 

som har haft betydelse i historien, då man läser litteraturhistoria. Han berättar att han läser 

deckare för att det är en genre eleverna är vana vid och har lättare att utgå ifrån, då de ska 

diskutera litteratur. Martin tycker även att äldre litteratur är viktig. ”Ja, det tycker jag att det 

är, det tycker jag, därför att man kan ju peka på vissa saker, det innehåller ju saker och ting 

som gör att det överlever. Man kan peka på mänskligheten, det allmängiltiga hos människan, 

och sådana saker, naturligtvis.”  
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4.4 Bedömning 

 

 

4.4.1 Yrkesförberedande program 

 

 

Elin anser att bedömning fungerar på olika sätt för olika redovisningsformer. Hon för 

anteckningar vid litteraturseminarium, för att se hur djupt eleverna kommer i sin analys, vilket 

är en subjektiv bedömning. Ibland har de prov, men då kan hon inte ställa följdfrågor, vilket 

Elin tycker är negativt. Hon säger vidare: ”Jag har ju ständigt i huvudet vilka som är med och 

diskuterar varje gång, diskuterar en text, och hur djupt de når. Så det brukar jag försöka, när 

jag ska sätta betyg, göra en, en bedömning av det också, så det inte bara är skriftliga eller 

sånahärn redovisningstillfällen, utan ta helheten också.” Hon berättar även att självständighet 

är ett krav för de högre betygen.     

 Gerd arbetar efter den kvantitativa och konkreta Kursplanen för Svenska A på 

Industriprogrammet. Hon gör bedömningar utifrån boksamtal på både Naturvetenskapliga 

programmet och Industriprogrammet, även då eleverna inte har läst samma bok. Då får 

eleverna berätta för varandra om böckerna, exempelvis om karaktärer, scener man tyckt om 

samt vad författaren kan ha menat med boken. Om de har läst samma bok eller sett samma 

film, får olika läs- och filmupplevelser mötas och eleverna lär sig respektera olikheter hos 

människor. Eleverna kan även få skriva texter utifrån läsningen. Gerd berättar att de brukar ha 

ett fåtal elever som får betyget Väl godkänt och att de elever som vill nå upp till detta betyg 

måste säga till henne. De måste göra mer och på en högre nivå, vilket är en subjektiv 

bedömning. Hon säger: ”Men det ser man, alltså, man har den blicken som lärare”. 

 Marias elever skriver loggbok i Svenska A där de efter första lästillfället presenterar 

vilken bok de läser, andra gången hur den verkar, tredje gången huvudpersonen och då 

läsningen är avslutad presenterar de vad de tyckte om boken. Hon tycker att det är viktigt att 

eleverna vet vad som krävs för olika betyg. Maria tar även upp att hon inte rättar något i 

loggböckerna, utan endast läser dem. ”Jag tittar ju på om de har skrivit det som jag har frå… 

frågat efter och om de har utvecklat det. Jag vet, en del har ju skrivit ’Boken verkar’, det är ju 

verkligen en analytisk fråga. ’Jag tycker att boken verkar bra’ eller ’Jag har inte kommit så 
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långt, men hittills verkar boken ganska spännande’.” För de högre betygen ska man kunna 

motivera sina åsikter och skriva mer analyserande, ta egna initiativ och skriva egna åsikter, 

menar Maria. Hon använder sig även av boksamtal. För de högre betygen krävs att man 

exempelvis på en fråga om bokens omslag kan dra paralleller mellan bilden och bokens tema, 

berättar Maria.     

 Sofia berättar att hon gör sina bedömningar utifrån seminarier, där eleverna diskuterar i 

grupper. Hon menar att bedömningen består utav en kombination av magkänsla och specifika 

punkter. ”Dels har jag vissa punkter som jag vill att de ska ha tänkt lite på, och jag märker 

ganska snabbt vilka som inte alls har tänkt och som bara flyter med och slänger in en 

kommentar då och då, sådär, så att det här, de här fakta, eller, direkta faktakunskaperna eller 

punkterna som jag vill ha med, det märker jag ju så snabbt, men sen går jag mycket på 

magkänsla efter det och tänker att den här eleven hade jättemycket egna tankar och hade 

verkligen funderat, det känner man, så.”    

 

 

 

4.4.2 Teoretiska program 

 

 

Ingrid utgår ifrån betygskriterierna då hon bedömer elevuppgifter. Hon frågar mig hur man 

annars kan göra och jag berättar att en del lärare anser att det kan vara en magkänsla. Ingrid 

svarar att det inte får vara en magkänsla som ligger till grund för betyget och att dagens 

betygssystem innebär att man ska tala om i förväg för eleverna vad de ska kunna och försöka 

exemplifiera för eleverna vad de olika kriterierna innebär. Hon säger att hon blir upprörd över 

att lärare anser att en magkänsla kan ligga till grund för ett betyg. Ingrid tycker att det finns en 

magkänsla, men att läraren inför eleverna ska kunna sätta ord på varför en text får ett visst 

betyg. Hon säger att betygskriterierna är svårtolkade för eleverna. På kursen Svenska B 

använder de sig vidare av litteraturtekniska begrepp som rör formen, berättar Ingrid. 

 Linnea använder sig av boksamtal, prov, recensioner och skrivuppgifter. Hon berättar att 

textuppgifterna kan komplettera boksamtalen. Hon säger att eleven ska ha egna tankar samt 

motivera dem med exempel från boken. Detta kan exempelvis, berättar Linnea, innebära att 



 34

man jämför med samhället, vardagliga situationer eller egna upplevelser. Det är även viktigt, 

tycker Linnea, att man växlar mellan det konkreta och det abstrakta. Hon brukar låta eleverna 

arbeta med begrepp i samband med att de skriver novellanalyser i kursen Svenska A. För 

högre betyg ska eleverna kunna samt använda sig en del begrepp, exempelvis tema och motiv.   

 Markus nämner diskussioner och de texter som skrivs efter diskussionerna. Han anser 

att insikt är ett nyckelord. För betyget Väl godkänt krävs en självständig analys, men för 

Godkänt räcker det att eleven kan analysera med handledning, menar Markus.  

 Martin berättar vad som krävs för de olika betygen. För Godkänt krävs det att eleven 

kan återge det den har läst, visa att den har förstått texten, kunna berätta var den utspelar sig 

samt en karaktärs utseende. För Väl godkänt ska eleven kunna exempelvis berätta varför en 

karaktär ser ut på ett visst sätt. Martin tycker att begreppen arv och miljö blir relevanta här. 

Skillnaden mellan betyget Väl godkänt och Mycket väl godkänt är en gradfråga. Han säger 

även: ”För G så, är så är det, du tar texten och speglar den på ett papper, den studsar på dig 

och ner, du kan återge den, medan en analys är ju att du tar in och gör det till dig, ditt, och sen 

så får du in, din uppgift är att ta in omvärlden och det som är runtomkring, och sen lägger 

fram det.” Vidare menar Martin att både språket och innehållet är viktigt. ”Naturligtvis också 

analysens innehåll, att man kan ge exempel på vad man tycker och tänker, ur texten, och de 

vassaste kan ju alltså lyfta, göra boken allmängiltig och titta vad som händer utanför och lyfta 

in det också. Vilken betydelse har det här, för, vad kan du se, är det allmänmänskligt eller har 

det någon, har det här betytt, har Hamlet någon, någon näring idag, till exempel.” Martin tar 

upp en uppgift som eleverna gör i slutet av årskurs tre, där de jämför två böcker med samma 

tema. För betyget Godkänt räcker det att eleven beskriver innehållet och jämför bra och 

dåligt. För betyget Väl godkänt behöver eleven ta upp tema och skildring och analysera detta, 

inte nödvändigtvis med ett utvecklat språk. För betyget Mycket väl godkänt ska eleven 

analysera temat och var det syns i boken med ett utmärkt språk. För betyget Godkänt ska 

eleven kunna återge och göra en bedömning, för de högre betygen ska den kunna koppla till 

sig själv och sin omvärld och diskutera innehåll, karaktärer och budskap, berättar Martin. Han 

berättar även att eleverna använder ett schema för berättartekniska termer. Dessa begrepp 

används för att göra det enklare för eleverna att diskutera existentiella frågor, exempelvis om 

arv och miljö utifrån miljöskildring, samt att studera texten som ett hantverk. 
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4.5 Sammanfattning av resultat 

 

 

Sammanfattningen av resultatet presenteras i form av en tabell, där informanternas uttalanden 

kortfattat redovisas i resultatets kategorier. 

 

Tabell 1  Sammanfattning av resultatet  

 

Y = Yrkesförberedande 

T= Teoretiska program 

E= Elever 

 

 

 Syfte m. att 
läsa 

Urval Populär-
/kvalitetslitt. 

Bedömning 

Elin   Y Förmedlar 
kulturarv. Fantasi, 
upplevelse, gram. 
Enligt kursplaner. 

E läser ofta inom 
samma område, 
tema el. tid. Sällan 
samma böcker. 
Stort elevinflytande 
inom teman. 

Populär- o. 
kvalitetslitt. 
Nedvärderar inte 
någon litt. Kan 
analysera 
populärlitt. Ang. 
äldre litt. måste 
eleven se bortom 
språket för att 
kunna se dess 
relevans idag. 

Subjektiv bedömning 
o helhetsbedömning. 
Självständighet ett 
krav för högre betyg. 

 

Gerd  Y Underhållning, 
verklighetsflykt, 
igenkänning. 
Medveten om 
kursplaner. 

På Industri- 
programmet mer 
utrymme f. 
anpassning. Verk 
som ligger i tiden o 
är relevanta. Film. 
Fåtal verk, 
hoppfulla, med 
lyckliga slut.  

Kvalitetslitt. kan 
läsas med duktiga 
elever. Andra 
elever har ett behov 
av att läsa 
klichéfyllda böcker 
o bli glada. 

 

Sv A kvantitativ 
bedömning. Boksamtal 
o elevtexter. För högre 
betyg behöver eleven 
göra mer o på en högre 
nivå, vilket bedöms 
subjektivt.  

Maria  Y Utvecklar språk, 
fantasi o förståelse 
f. andras tankar. 
Arbetar enl. 
kursplaner. 

Egen vald bok, 
noveller. Mer 
litteraturhistoria i 
Sv B. Tar hjälp av 
andra lärare.  

Populärlitt. mer 
lättläst. 
Kvalitetslitt. är ofta 
djup o tråkig. Kan 
analysera 
populärlitt. Äldre 
litt. står med i 
kursplaner.  

Loggböcker. För högre 
betyg ska eleven 
motivera sina åsikter, 
skriva mer 
analyserande o ta egna 
initiativ. 
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Sofia Y Ska angå eleverna 
känslomässigt, ge 
allmänbildning. 
Viktigt m. olika 
stilar och typer av 
skönlitt. Mer styrd 
av kursplanen för 
Sv A än för Sv B. 

Angå eleverna 
känslomässigt, ge 
bra diskussioner, 
koppla till nutid. 
Verk Sofia tycker 
är roliga. E. väljer 
ibland. Kronologisk 
läsning i Sv B.  

Populärlitt. o 
klassiker. 
Gemensam bok 
måste vara lättare. 
Kan analysera 
populärlitt. Äldre 
litt. har ett evigt 
värde o teman som 
gäller idag. 

Seminariediskussioner. 
Magkänsla o specifika 
punkter. 

Ingrid  T Ger självkänne- 
dom o vidgade 
vyer. Arbetar enl. 
kursplaner. 

Kursplaner, verk i 
klassuppsättning, 
erfarenheter. Ofta 
gemensamma 
böcker. I Sv B läses 
i teman.  

Populär- o. 
kvalitetslitt. Önskar 
att eleverna tränar 
upp förmågan att 
värdera litt. o 
upptäcker 
kvalitetslitt. Äldre 
litt. engagerar 
elever, sätter ord på 
verkligheten, 
behandlar 
kulturarvet o är 
allmänbildande.  

Betygskriterierna. 
Magkänsla. Läraren 
ska kunna motivera 
betyg. Sv B 
litteraturtekniska 
begrepp. 

 

Linnea  T Kännedom om 
livet, sig själv, 
samhälle o rela- 
tioner. Arbetar enl. 
kursplaner. 

Bra diskussioner. 
Verk som passar 
klassen o som 
Linnea tycker är 
bra. Ibland teman, 
ibland eget val. 
Kronologisk 
läsning i Sv B.  

E. väljer ibland 
populärlitt. Läsning 
i skolan bör berika 
på längre sikt. 
Populärlitt. kan inte 
analyseras, annat 
än för att visa att 
det är populärlitt. 
Äldre litt. är viktig.  

Olika 
redovisningsformer. E. 
ska ha egna tankar o 
motivera dem. För 
högre betyg ska eleven 
kunna använda 
litteraturtekniska 
begrepp.  

Markus  T Kulturarv, vad det 
innebär att vara 
människa, individ- 
ens plats i samh., 
relationer t. andra 
människor. E. 
växer intellektuellt, 
emotionellt, 
utvecklar empati o 
sympati. Arbetar 
enl. kursplaner. 

I Sv A samtida litt. 
baserat på 
erfarenhet. I Sv B 
läses tematiskt eller 
litteraturhistoriskt. 
Texter som eleven 
kan tycka om el. 
som haft betydelse 
historiskt.  

Texter ska kunna 
användas o vara av 
en typ eleverna inte 
läser själva. Kan 
analysera 
populärlitt. Äldre 
litt. står med i 
kursplanen o berör 
allmänna värden, 
utv. empati o 
sympati, intelligens 
o analysförmåga.  

Diskussioner o 
elevtexter. Insikt är ett 
nyckelord. För betyget 
Väl godkänt krävs en 
självständig analys.  

 

Martin  T Läsning grund f 
diskussioner. 
Arbetar enl. 
kursplaner. 

Teman i Sv A. 
Anpassning t. 
eleverna. Ibland 
eget val. 
Kronologisk 
läsning i Sv B.  

Verken bör ha haft 
historisk betydelse. 
Läser deckare då 
eleverna är vana 
vid genren. Äldre 
litt. berör 
allmängiltiga 
frågor.  

E. analys behöver 
ligga på en högre nivå 
för högre betyg.  
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5 Diskussion av resultat 

 

 

Undersökningens resultatdiskussion kommer att struktureras utifrån resultatets kategorier, 

nämligen Syftet med att läsa skönlitteratur, Urval, Populärlitteratur och kvalitetslitteratur samt 

Bedömning.  

 

 

 

5.1 Syftet med att läsa skönlitteratur 

 

 

Elin, Sofia, Ingrid, Linnea och Markus talar om betydelsen av den tid då texten skrevs, då de 

uppmärksammar skönlitterära texters potential att ge kunskap om den tid då texten skapades, 

även om Elin och Markus endast kommenterar kulturarvet och inte fokuserar samtida texters 

betydelse i detta hänseende. Detta överensstämmer med Ewald (1994-1995:7-8), som 

diskuterar att en text påverkas av det tillfälle då den skrevs. Kursplanen för ämnet svenska 

(Skolverket, 2000) slår fast att delar av svenskämnets syfte är att stärka elevernas kulturella 

identitet samt ska ge dem en chans att möta och ha åsikter om kulturarvet. Elin nämner 

kulturarvet men även diskussioner, vilket hör samman med att eleverna har åsikter, men hon 

uttalar sig inte om ifall eleverna ska diskutera själva kulturarvet eller hur det ska utveckla 

elevernas kulturella identitet. Sofia nämner allmänbildning och att litteraturen ska angå 

eleverna, vilket inte heller går att koppla närmare till Kursplanen (Skolverket, 2000). Ingrid 

talar om allmänbildning men även att vidga sina vyer kulturellt, vilket kan anses 

överensstämma med den kulturella identiteten som diskuteras i Kursplanen (Skolverket, 

2000). Linnea menar att litteratur kan ge kunskaper om samhället, vilket inte går att koppla 

närmare till Kursplanen (Skolverket, 2000). Markus talar om kulturarvet samt individens plats 

i samhället och hur den fungerar kulturellt, vilket kan anses överensstämma med den 

kulturella identiteten som nämns i Kursplanen (Skolverket, 2000). Skolan ska vidare sträva 
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efter att eleverna kan ”förstå sig själv och andra i ett kulturellt och historiskt sammanhang” 

(Skolverket, 2000). Linnea och Markus återknyter till detta. Linnea talar om kännedom om 

sig själv, livet, samhället och relationer och Markus talar om att vara en människa, att förstå 

andra, individens plats i samhället, dess förhållande till andra människor samt hur individen 

fungerar kulturellt.      

 Vad den skönlitterära läsningens kan ge den enskilda eleven, behandlar Elin, Gerd, 

Maria, Sofia, Ingrid, Linnea och Markus. Elin hävdar att läsning är en upplevelse, men det är 

osäkert om hon syftar på samma sak som Ewald (1994-1995:12) gör när hon diskuterar 

begreppet läsupplevelse. Gerds, Sofias, Ingrids och Linneas uppfattningar överensstämmer 

med de som Ewald (1994-1995:12), Norström (1997:17) och Linnér (refererad i Ewald, 1994-

1995:12) presenterar, även om de inte använder samma begrepp. Ewald (1994-1995:12) 

diskuterar den emotionella intimitet som skapas mellan läsaren och den skönlitterära textens 

värld, läsupplevelsen, vilken Linnér (refererad i Ewald, 1994-1995:12) kallar för inlevelse. 

Norström (1997:17) anser att läsaren får nya erfarenheter genom läsningen. Gerd, Maria, 

Linnea och Markus anknyter i sina svar till det som Linnér (refererad i Ewald, 1994-1995:12-

13) kallar distanserad läsning, även om de inte använder dessa begrepp. 

 Gerd menar att litteratur kan ge igenkänning samt vidga ens erfarenhetssfär. Maria 

nämner en möjlighet att förstå hur andra tänker, Sofia talar om en emotionell betydelse, Ingrid 

talar om att förstå sig själv och samtiden och Linnea talar om att förstå sig själv, livet, 

samhället och relationer. Markus talar om att vara människa, relationer och individens plats i 

samhället. En majoritet av informanterna anger följaktligen argument för skönlitterär läsning 

som överensstämmer med Sarlands och Rosenblatts (refererad i Molloy, 2002:66) 

uppfattningar, nämligen att undervisningen ska beröra livet, människan och etik.  

 Bommarco, Cronberg och Ursing skriver att skönlitteraturen kan användas för ”att 

belysa ett problem, se det med andras ögon och öppna ens egna” (Bommarco m.fl., 1988:10). 

Gerd och Markus anknyter till detta i sina svar. Elin, Sofia, Ingrid, Linnea och Markus 

anknyter till den ”historiskt-biografiska metoden” (Skardhamar, 1994:21-22), som en del av 

syftet med att läsa skönlitteratur. Elin anser även att litteratur ger underlag för diskussioner 

och Sofia diskuterar att litteraturen ska ha betydelse för eleverna. Ingrid och Linnea tar upp 

självkännedom och Markus nämner att litteratur behandlar hur det är att vara en människa 

samt relationer. Informanterna behandlar därmed även aspekter som berör själva textens 

betydelse, vilket innebär att de inte helt följer den ”historiskt-biografiska metoden” 

(Skardhamar, 1994:21-22), då de diskuterar syftet med att läsa skönlitteratur. Elin, Maria och 

Markus tycker att skönlitterär läsning även kan fungera språkutvecklande, även Norström 
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(1997:17) anser. Ingrid och Martin hänvisar till kursplanerna och Gerd tycker att läsning kan 

vara ”underhållning och verklighetsflykt”.    

 Elin och Martin menar att läsning kan ligga till grund för diskussioner och sju av 

informanterna behandlar olika fördelar för den enskilda eleven, då de diskuterar syftet med 

skönlitterär läsning. Det är dock oklart om informanterna anser att dessa diskussioner 

respektive förmåner grundas i en läsning på läsarens villkor eller på textens villkor. Dessa två 

perspektiv på läsning diskuteras av Holmberg och Malmgren (refererad i Ewald, 1994-

1995:24). Sofia talar om genrekunskap, vilket är en del av att läsa på textens villkor. Det 

framgår dock inte om informanterna anser att det finns ett budskap att ta till sig i texterna, 

vilket överensstämmer med att läsa på textens villkor, eller om elevens tolkning inte ska 

påverkas av läraren, vilket överensstämmer med en läsning på läsarens villkor (Holmberg och 

Malmgren, refererad i Ewald, 1994-1995:24).    

 Brodow och Rininsland (2005:150-151) hävdar att skönlitterär läsning kan ligga till 

grund för värdegrundsarbete utifrån konkreta händelser och karaktärer. Elin och Gerd 

anknyter till detta. Maria talar om att förstå hur andra tänker, vilket jag tolkar som att hon 

anser att läsarna kan möta nya, icke-självupplevda erfarenheter i litteraturen. Sofia vill att 

läsningen ska ha en betydelse för eleverna, vilket jag tolkar som att litteraturläsningen ska ha 

en påverkan på elevernas liv. Ingrids, Linneas och Markus svar överensstämmer med 

Brodows och Rininslands (2005:151) resonemang, då de alla på något sätt berör litteraturens 

möjlighet att dela med sig av erfarenheter till läsaren.    

 I Gör klassikern till din egen (Myndigheten för skolutveckling, 2008) kan man läsa om 

”den läsarorienterade forskningen, den sk (sic!) reader response criticism” (Myndigheten för 

skolutveckling, 2008:13). Även dessa resonemang anknyter ett flertal av informanterna till, då 

de tar upp att litteraturen kan aktualisera ens egna upplevelser (Elin, Gerd, Ingrid, Linnea, 

Markus), ska angå eleverna (Gerd, Sofia) och kan hjälpa läsaren att relatera till andra (Maria, 

Ingrid, Linnea, Markus). Denna undersökning har inte fokuserat de metoder som 

informanterna använder, utan deras attityder till olika frågor kring litteraturundervisning. 

Resultatet kan därmed inte ge information om vilka metoder informanterna använder, men 

däremot visar resultatet att en majoritet av informanterna anknyter till läsarfokuserade 

metoder då de diskuterar syftet med skönlitterär läsning. Detta överensstämmer med det 

resultat som Brodow och Rininsland (2005:180-181) kommer fram till, nämligen att 

informanterna i deras undersökning fokuserar på läsartexten och dess förbindelser med 

elevernas erfarenheter.      

 Kursplanen för svenska (Skolverket, 2000) slår fast att svenskämnet ska styrka elevernas 
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individuella identitet, tänkande, skaparkraft, analysförmåga samt deras förmåga att ha 

ståndpunkter. Kursplanen slår vidare fast att litteraturen kan medverka till individens 

utveckling som person samt att individen ”utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att 

tillägna sig skönlitteratur i skilda former från olika tider och kulturer och stimuleras till att 

söka sig till litteratur och bildmedier som en källa till kunskap och glädje” (Skolverket, 2000). 

Elin menar att läsningen kan ligga till grund för diskussioner, vilket kan knytas till förmågan 

att ha ståndpunkter. Gerd talar om underhållning och verklighetsflykt, Maria om att utveckla 

fantasin, Sofia om att litteraturen ska ha en känslomässig anknytning samt allmänbildning, 

Ingrid talar om självkännedom och kunskaper, Linna om självkännedom och Markus om att 

växa som människa, intellektuellt och känslomässigt. Elin, Ingrid, Linnea, Maria, Markus och 

Martin anser att deras uppfattningar överensstämmer med kursplanerna och att de arbetar efter 

kursplanerna, vilket en jämförelse med Kursplanen för svenska (Skolverket, 2000) inte visar. 

Dock är det tänkbart att informanterna själva anser sig följa kursplanen, då de kan tänkas göra 

en annan tolkning av kursplanens innehåll än vad jag gör.  

 

 

 

5.2 Urval 

 

 

Chambers (refererad i Ewald, 1994-1995:27) anser att undervisningen kan fokusera både 

läsaren och litteraturen genom att fokusera ett samtal om texten som utgår från elevtexterna 

och som har som syfte att utveckla en ömsesidig syn på texten. Hur väl man kan samtala om 

texten styr urvalet, inte att texten är inriktad på en fråga som läraren eller en elev presenterat. 

Samtliga informanter utom Gerd säger att de ibland läser i teman. Sofia, Ingrid och Linnea 

nämner vikten av att kunna ha diskussioner utifrån texten. Gerd anser att det är viktigt att de 

valda verken angår eleverna, viktigt kan kopplas till betydelsen av elevtexter (Chambers, 

refererad i Ewald, 1994-1995:27) samt till vikten av att läraren inte alltid läser samma böcker 

med sina elever utan att reflektera över vilka de aktuella eleverna är, vilket Molloy (2002:41-

42) diskuterar. Detta behandlar även andra informanter. Majoriteten av dem uppfyller inte 

fullt ut den syn på litteraturundervisning som Chambers (refererad i Ewald, 1994-1995:27) 
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lägger fram, då de läser i teman, men samtliga informanter anpassar på något sätt urvalet av 

texter till eleverna, vilket sammanfaller med den syn på undervisning som Chambers 

(refererad i Ewald, 1994-1995:27) och Molloy (2002:41-42) presenterar.  

 Läsning i tema diskuteras även av Ewald (1994-1995:34-35). Huruvida informanterna 

överensstämmer med hennes uppfattning framgår inte av materialet. Elin, Sofia, Ingrid, 

Linnea och Markus gör hänvisningar till ett kulturellt sammanhang då de diskuterar syftet 

med att läsa skönlitteratur. Dessa informanter arbetar dessutom med temaläsning. Gerd menar 

att läsning kan ge eleverna nya erfarenheter att ta del av, då de möter nya människor och nya 

världar att känna igen sig i. Maria nämner en möjlighet att förstå hur andra tänker. Linnea 

talar om kunskap om livet och relationer och Markus om att vara människa, individens plats i 

samhället, relationer, empati, sympati, hur individen fungerar kulturellt samt intellektuell och 

känslomässig mognad. Även dessa aspekter överensstämmer med den typ av temaläsning som 

Ewald (1994-1995:34-35) diskuterar. Gerd talar inte om temaläsning, men ger intrycket av att 

eftersträva samma typ av undervisning som Ewald (1994-1995:34-35) diskuterar. 

 Molloy (2003:60, 62, 2002:308-310, 313-314) kommenterar den roll som elevernas 

erfarenheter, deras verklighet, vuxenblivande och elevernas konflikter bör ha i svenskämnet. 

Om detta görs i realiteten är inte möjligt att veta utifrån denna undersökning, men Elin, Gerd, 

Maria, Sofia, Ingrid, Linnea och Markus, anknyter till Molloys diskussion ovan. Elin, Maria, 

Sofia, Linnea, Markus och Martin talar om att deras elever ibland får välja texter själva, 

medan Gerd och Ingrid inte har kommenterat detta. Att eleverna ibland får välja texter själva, 

kan överensstämma med Molloys uppfattningar (2003:62). En kombination av dessa metoder, 

bör ge den bästa överensstämmelsen.      

 Gerd, Sofia, Ingrid, Linnea, Markus och Martin väljer texter utifrån sina elever, vilket 

inte överensstämmer med Brodows och Rininslands (2005:150) undersökning. Dessa 

informanter anknyter dock till en annan företeelse som Brodow och Rininsland (2005:139) 

kommenterar, nämligen att skönlitteratur som anknyter till personliga intressen kan fungera 

motiverande. Dessa informanter menar nämligen att det är viktigt att texter har en betydelse 

för eleverna. Under rubriken Syftet med att läsa skönlitteratur, har jag diskuterat reader 

response criticism (Myndigheten för skolutveckling, 2008:13), vilket ett flertal informanter 

ansluter till i sina reflektioner, även om de inte använder detta begrepp. Vid urval av texter, 

anser Elin att hennes elever har stort inflytande att påverka vilka verk som läses inom ramen 

för en epok eller ett tema. Gerd och Sofia anpassar urvalet till sina elever och Maria brukar 

fråga andra lärare vilka verk som brukar fungera bra. Ingrid, Linnea och Markus väljer texter 

som de tror kan passa sina elever, baserat på erfarenhet och Martin anpassar urvalet till sina 
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elever, men väljer samma tema, då de baserat på erfarenhet fungerar bra. Samtliga 

informanter anpassar, i varierande grad, urvalet till sina elever, och följer därmed även 

gällande denna aspekt, reader response criticism.     

 Fem av informanterna återknöt till att skönlitteraturen påverkas av den tid då den skrevs 

(Ewald, 1994-1995:7-8) då de diskuterade syftet med att läsa skönlitteratur, men endast 

Markus berör detta område då han diskuterar urval av texter. Linnea, Sofia, Ingrid och Martin 

fokuserar de aktuella eleverna och/eller vad litteraturen ska användas till i undervisningen 

samt litteraturens anknytning till den tid då den skapades. Det överensstämmer både med det 

Ewald (1994-1195:7-8) diskuterar, nämligen att ett verk har en anknytning till den tid då det 

skapades, samt det Molloy (2002:41-42) diskuterar om att anpassa urvalet efter eleverna. Elin 

och Gerd nämner inte en fokus på den tid då verket skapades (Ewald, 1994-1195:7-8). Marias 

uttalande kan inte heller anses överensstämma med Ewalds diskussion (1994-1995:7-8) eller 

Bommarco, Cronberg och Ursing (1988:10), vilka hävdar att texter måste ha en relevans för 

eleverna (Bommarco m.fl., 1988:10).     

 Kursplanen för svenska (Skolverket, 2000) slår fast att elever ska få möta olika typer av 

texter, från olika tider och kulturer, samt olika kulturella uttryckssätt. Elins, Sofias och 

Linneas elever läser litteraturkronologiskt samt arbetar med jämförelser mellan texter, vilket 

kan ge den bredd som Kursplanen (Skolverket, 2000) uttrycker. Ingrids elever arbetar med 

teman och Markus elever arbetar litteraturkronologiskt samt med teman, vilket har samma 

potential. Maria nämner att det finns verk och författare som eleverna bör känna till, vilket 

överensstämmer med Kursplanens formulering om centrala verk (Skolverket, 2000).  

 

 

 

5.3 Populärlitteratur och kvalitetslitteratur 

 

 

Då samtliga informanter säger att de på något sätt anpassar urvalet av texter till eleverna 

och/eller ibland låter eleverna själva välja böcker, är det intressant att återknyta resultatet till 

Bommarco (refererad i Ewald 1994-1995:11), som anser att eleverna anser att meningsfull 

läsning sker utanför skolan. Elin och Martin hävdar att litteratur kan diskuteras, vilket inte 
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överensstämmer med den avslappnade läsning som beskrivs ovan. Gerd menar att litteratur 

ska vara ”underhållning och verklighetsflykt” samt att vanliga människor, som inte har en 

akademisk utbildning, använder litteratur som verklighetsflykt och att svensklärare måste 

respektera detta, om de inte vill bekräfta elevernas negativa syn på litteratur. Dessa 

formuleringar överensstämmer med Bommarcos (refererad i Ewald, 1994-1995:11) 

uppfattningar. Maria tycker att läsning ger en möjlighet att förstå hur andra tänker. Sofia vill 

att litteratur ska ge eleverna något och Ingrid, Linnea och Markus diskuterar bland annat att 

lära sig om sig själv och andra. Dessa uppfattningar har inte denna direkta överensstämmelse 

med Bommarcos (Ewald, 1994-1995:11) uppfattningar.   

 Gerd menar vidare att anpassningen till hur vanliga människor läser, bland annat innebär 

att de verk som läses behöver ha lyckliga slut samt innehålla en utveckling, då de måste vara 

hoppfulla. Brodow och Rininsland (2005:139) diskuterar hur lärare bör förhålla sig till att 

elever ofta är negativt inställda till litteratur som är negativ och utsiktslös. Gerd prioriterar 

klart ”litteraturens terapeutiska funktion” (Brodow och Rininsland, 2005:139-140) samt att 

den kan vara hoppfull, då den presenterar alternativa livssituationer (Brodow och Rininsland, 

2005:93). Samtliga informanter diskuterar någon form av anpassning till eleverna gällande 

texturval och ett flertal informanter (Elin, Gerd, Maria, Sofia, Ingrid, Linnea och Markus) tar 

upp olika aspekter av vad den skönlitterära läsningen kan ge eleven, då de diskuterar syftet 

med att läsa skönlitteratur, men endast Gerd uttalar sig om betydelsen av att litteraturen är 

hoppfull.       

 Ett flertal informanter gör uttalanden som kan ses som delar av en definition av 

populärlitteratur. Elin säger att hennes elever ser att vissa böcker har ”ett bestämt mönster 

precis som alla andra” och saknar ”djupare personteckning”. Gerd kommenterar behovet att 

läsa klichéfyllda böcker. Dessa två definitioner överensstämmer med de modeller för handling 

och karaktär som ingår i Escarpits (refererad i Skardhamar, 1994:81-82) definition. Escarpit 

(refererad i Skardhamar, 1994:81-82) konstaterar att populärlitteratur är billigare, produceras i 

stora mängder, ibland i serier med flera författare, och följer modeller för handling, karaktärer 

och språk.       

 Brodow och Rininsland (2005:142-143) anser att populärlitteratur kan behandlas som 

annan litteratur i skolan samt att detta kan fungera motiverande. Elin, Ingrid, Linnea, Markus, 

Sofia, Gerd och Maria gör en åtskillnad mellan olika typer av litteratur. Martin använder 

hellre andra distinktioner. Sofia anser att populärlitterära texter är mer lättlästa och Martin 

säger att han läser deckare för att det är en genre eleverna är vana vid. Gerd hävdar att hennes 

elever har ett behov av att läsa klichéfyllda böcker och att bli glada. Dessa tre informanter tar 
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upp att populärlitteraturen fyller ett specifikt syfte i deras undervisning, vilket går att anknyta 

till Brodows och Rininslands (2005:140-145) samt Skardhamars (1994:82) reflektioner. 

Brodow och Rininsland (2005:140-145) menar att elever har ett behov av denna typ av 

litteratur.  Skardhamar (1994:82) hävdar att de återkommande modellerna är trygga, men 

spännande, och erbjuder identifikationsmöjligheter med hjälten, även om litteraturens 

verkligheter är simplifierad och förvrängda.   

  Brodow och Rininsland (2005:95-96) skriver även att en förutsättning för att 

skolläsningen ska kunna föda ett intresse, är att litteraturen inte upplevs som komplicerad 

eller trist för eleverna. Detta berör Gerd, då hon talar om elevernas behov av att bli glada, 

samt Sofia och Martin, då de på olika sätt fokuserar på att läsningen inte ska vara för svår. 

Gerd berör även populärlitteraturens klyschor och anser att eleverna har ett behov av denna 

typ av litteratur, vilket överensstämmer med Skardhamars (1994:82) syn på de återkommande 

modeller som finns i litteraturen.     

 Elin menar att elever kan urskilja skillnader mellan populärlitteratur och 

kvalitetslitteratur själva och Ingrid vill att hennes elever ska träna upp sin förmåga att värdera 

litteratur och att de senare ska upptäcka kvalitetslitteratur. Detta överensstämmer med 

Lundqvist (refererad i Skardhamar, 1994:38-39), som anser att populärlitteratur är fylld av 

klyschor, banal och likformig. Brodow och Rininsland (2005:49, 95-96) tar upp två sätt på 

vilka populärlitteratur kan erbjuda en väg till läsning av kvalitetslitteratur. En går ut på att 

läraren bör ha kunskap om populärlitteratur, då den uppskattas av ungdomar, men även om 

lite svårare litteratur. Genom att fokusera på litteratur som tilltalar elevernas personliga 

intressen, vilket även kan fungera motiverande (Brodow och Rininsland, 2005:139), kan 

informanterna skapa denna bro mellan de två litteraturtyperna. Ett flertal informanter (Gerd, 

Sofia, Ingrid, Linnea, Markus och Martin) fokuserar litteratur som anknyter till elevernas 

intressen, då de anser att det är viktigt att texter angår eleverna.   

 Skardhamar (1994:83-84) skriver att skolan kan behandla populärlitteraturen på tre olika 

sätt. Det första alternativet är att den inte alls läses i klassrummet, dock kan den självständiga 

läsningen vara fri. Denna metod följer Linnea och Markus. Linnea låter den självständiga 

läsningen vara fri och Markus läser inte populärlitteratur alls. Den andra metoden läraren kan 

följa, är att tillåta all typ av läsning (Skardhamar, 1994:83). Gerd, Maria och Sofia följer 

denna metod. Lärarens tredje val är att analysera populärlitteraturen på samma sätt som 

kvalitetslitteraturen, för att läsaren själv ska se dess otillräcklighet (Skardhamar, 1994:83). 

Elin och Ingrid anknyter till metod två och tre. Elin säger att eleverna ibland själva ser 

skillnaden mellan de två typerna av litteratur, men säger att hon inte nedvärderar 
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populärlitteratur. Även Ingrids elever läser båda typerna av litteratur, men hon önskar att de 

tränar upp sin förmåga att värdera litteratur samt att de senare upptäcker kvalitetslitteraturen.

 Angående äldre litteratur kan tre tendenser upptäckas i informanternas svar. Maria och 

Markus hänvisar till kursplanerna och Ingrid, Linnea och Markus hänvisar till kulturarvet. De 

övriga svaren speglar vilken relevans som den äldre litteraturen har idag. Skardhamar 

(1994:85) kommenterar att äldre betraktelser kring vad det innebär att vara människa anses ha 

relevans i alla tider. Elin, Sofia, Ingrid, Markus och Martin kommenterar den äldre 

litteraturens allmänna värden. Skardhamar (1994:85-86) tar upp att kulturarvet behandlar hur 

det är att vara människa, vilket även Ingrid, Linnea och Markus gör. Ingrid talar även om 

”varför vi är som vi är idag”, Markus om ”att vara människa” och Martin om ”det 

allmängiltiga hos människan”, vilket Skardhamar (1994:85-86) även anknyter till. 

 Brodow och Rininsland (2005:77) konstaterar att kursplanerna inte motiverar läsningen 

av äldre litteratur, vilket innebär att läraren måste utgå ifrån sina uppfattningar. Maria och 

Markus hänvisar till att det står i kursplanerna att eleverna ska läsa äldre litteratur. Markus 

motiverar även läsningen vidare, vilket inte Maria gör. Hon fokuserar läsning av 

populärlitteratur. 

 

 

 

5.4 Bedömning 

 

 

Brodow och Rininsland (2005:224) skriver att informanterna i deras undersökning gör 

helhetsbedömningar, vilka har tyst kunskap som grund, då de ska bedöma arbete kring 

skönlitterär läsning. Denna typ av bedömning följer Elin, Gerd, Sofia och Ingrid. Dock 

kompletterar samtliga informanter denna typ av bedömning med andra former. Andra 

informanter har andra grunder för sina bedömningar. Gerd gör en annan typ av bedömning i 

kursen Svenska A, nämligen en kvantitativ bedömning, utifrån den specifika Kursplanen för 

Industriprogrammet. Denna typ av bedömning är motsatsen till en helhetsbedömning med tyst 

kunskap som grund (Brodow och Rininsland, 2005:224). Linnea och Martin använder sig av 

litterära begrepp. Martins uppfattning överensstämmer med Bommarco, Cronberg och Ursing 
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(1988:40), som anser att litterära begrepp är viktiga, medan Linnea inte motiverar bruket av 

litterära begrepp. Brodow och Rininsland (2005:222) skriver om litterär kompetens. Ingrid 

kommenterar att eleverna använder sig av litteraturtekniska begrepp som rör formen och 

Martin att eleven ska kunna återge var texten utspelar sig samt en karaktärs utseende, vilket 

kan anses överensstämma med att kunna yttra sig om gestaltning. Martin använder sig även av 

ett schema för berättartekniska termer. Det är inte känt hur de andra informanterna ser på 

bruket av litteraturtekniska begrepp. I övrigt överensstämmer ingen av informanterna svar 

med de kriterier som Brodow och Rininsland (2005:222) fastslår.   

 Sörensen (refererad i Ewald, 1994-1995:16-18) tar upp ”begreppen lärartext och 

elevtext” (Ewald, 1994-1995:17) och hävdar att lärartexten står i fokus i klassrummet. Elin, 

Gerd, Maria, Linnea, Markus och Martin fokuserar elevens tolkning. Markus menar att eleven 

ska kunna analysera med handledning, vilket kan överensstämma med att lärartexten får plats 

i klassrummet. Ingen av informanterna kommenterar dock om de arbetar för att lärartexten 

inte ska stå i fokus i klassrummet (Sörensen, refererad i Ewald, 1994-1995:16-18).  

 

 

 

6 Avslutning 
 

 

Denna uppsats syfte var att undersöka skönlitterär läsning i svenskämnet i gymnasieskolan, 

med fokus på skillnader mellan teoretiska och yrkesförberedande program. Gällande de flesta 

frågeställningar som diskuteras i undersökningen, märks inga större skillnader mellan de 

informanter som representerar teoretiska program och de informanter som representerar 

yrkesförberedande program. Informanten Martin skiljer sig från övriga informanter då han 

inte behandlar vad skönlitteraturen kan ge den enskilda eleven, Brodows och Rininslands 

(2005:150-151) resonemang om värdegrundsarbete, reader response criticism (Myndigheten 

för skolutveckling, 2008:13) eller Ewalds (1994-1995:34-35) diskussioner om temaläsning. 

Samtliga övriga informanter anknyter till dessa resonemang. Gerd är vidare den enda 

informanten som utför en kvantitativ bedömning.  

 Skillnader mellan yrkesförberedande och teoretiska program märks då man jämför hur 

informanterna behandlar äldre litteratur samt populärlitteratur, baserat på Skardhamars 

(1994:83-84) resonemang. Linnea och Markus, som representerar teoretiska program läser 
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inte alls populärlitteratur, men Linnea låter den självständiga läsningen vara fri. Gerd, Maria 

och Sofia, som representerar yrkesförberedande program, tillåter all typ av läsning. Elin och 

Ingrid, som representerar yrkesförberedande respektive teoretiska program, tillåter all typ av 

läsning, men värderar litteraturtyperna. Angående äldre litteratur hänvisar Ingrid, Linnea och 

Markus, som representerar teoretiska program, till kulturarvet.  

 I jämförelser med den tidigare forskning samt de teorier inom skönlitterär läsning som 

denna uppsats behandlar, märks konsekvent en skillnad mellan informanterna. Ett flertal av 

dem uttrycker uppfattningar som överensstämmer med olika delar av den tidigare forskningen 

och vissa av dem gör det inte. Vilka informanters svar som visar en överensstämmelse med 

tidigare forskning samt teorier inom området varierar. Kategorin Bedömning är värd att lägga 

extra fokus på, då ingen av informanternas svar överensstämmer med de kriterier som 

Brodow och Rininsland (2005:222) fastslår, förutom Ingrids och Martins kommentarer om 

litteraturtekniska begrepp samt Martins svar om att eleven ska kunna återge var texten 

utspelar sig samt en karaktärs utseende, vilket kan anses överensstämma med att kunna yttra 

sig om gestaltning. Vidare har ingen av informanterna uttryckt uppfattningar som 

överensstämmer med Brodows och Rininslands (2005:150) undersökning, vilken visade att 

lärarna inte väljer specifika typer av texter. I dessa två fall skiljer sig denna undersöknings 

resultat påfallande ifrån det som den tidigare forskningen slår fast. I stort visade jämförelsen 

mellan forskningsbakgrunden och resultatet från denna undersökning på stora variationer 

inom svensklärares syn på skönlitterär läsning, vilket sannolikt bör få konsekvenser för 

undervisningen.  

 Det är även intressant att notera att överensstämmelsen mellan Kursplanen för svenska 

(Skolverket, 2000) och informanternas uppfattningar, inte är stor. De delar av kursplanen som 

kan anses ha relevans för denna undersöknings syfte har till viss del, eller helt, aktualiserats 

av ett antal informanter. Samstämmigheten förväntas vara större mellan resultatet och 

kursplanen än den övriga forskningsbakgrunden, då kursplanen är ett styrdokument. Det är 

dock värt att notera att informanternas personliga uppfattning frågades efter, då de diskuterade 

syftet med att läsa skönlitteratur inom svenskämnet i skolan. Detta kan förklara att de sju svar 

som anknöt till kursplanerna endast gjorde detta till viss del. Sex av informanterna har dock 

svarat att deras uppfattningar överensstämmer med kursplanerna samt att de arbetar efter 

kursplanerna. Detta innebär att samstämmigheten borde vara större, även om resultatet kan 

bero på att informanterna och jag har tolkar kursplanen på olika sätt. 

 Sammanfattningsvis finns det skillnader mellan enskilda informanters syn på de 

frågeställningar som diskuteras i uppsatsen. I vissa hänseenden är skillnaderna stora. Det är 
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framförallt informanter som representerar yrkesinriktade program som läser populärlitteratur 

med sina elever och informanter som representerar teoretiska program som hänvisar till 

kulturarvet. Martin är den enda informanten som inte behandlar vad skönlitteraturen kan ge 

den enskilda eleven, Brodows och Rininslands (2005:150-151) resonemang om 

värdegrundsarbete, reader response criticism (Myndigheten för skolutveckling, 2008:13) eller 

Ewalds (1994-1995:34-35) diskussioner om temaläsning. Gerd är den enda informanten som 

utför en kvantitativ bedömning.  

 Vissa av informanternas svar är gemensamma för ett stort antal eller för alla informanter 

och vissa av dessa överensstämmer inte med tidigare forskningsresultat eller med Kursplanen 

(Skolverket, 2000). Slutsatsen av undersökningen blir att skillnaderna kan antas bli stora för 

den enskilda eleven, beroende på den aktuella läraren samt om eleven studerar på ett 

yrkesförberedande eller ett teoretiskt program.    

 Detta resultat är mycket intressanta och visar, enligt mig, att det är viktigt att 

svensklärare får tid och möjlighet att konsekvent studera och diskutera kursplaner, för att 

möjliggöra en större samstämmighet mellan undervisningen och kursplanernas direktiv. 

Vidare visar de att det föreligger stora skillnader mellan olika lärares syn på undervisning 

samt mellan undervisningen på olika gymnasieprogram. För mig som blivande svensklärare 

visar detta att det är viktigt att återkomma till kursplaner och forskningsresultat, för att skapa 

en bro mellan teori och praktik. Samtidigt har arbetet med denna uppsats lärt mig att avståndet 

mellan teori och praktik för den enskilda läraren kan upplevas som mycket stort.  

 Skillnaderna mellan olika svensklärares syn på skönlitterär läsning, vore intressant att 

undersöka mer detaljerat. Ett tänkbart uppdrag för vidare forskning vore att undersöka dessa 

skillnader hos fler informanter, vad skillnaderna får för konsekvens för undervisningen samt 

hur dessa aspekter överensstämmer med lärares uppdrag i läroplaner och kursplaner. Man kan 

vidare undersöka hur andra aspekter än yrkesförberedande och teoretiska program påverkar 

undervisningen, exempelvis genus. Denna undersökning har vidare resultat angående tolkning 

av kursplaner och bedömning, kopplade till yrkesförberedande och teoretiska program, vilka 

vore intressanta att undersöka vidare. 
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Bilaga 

Intervjuer 

Ämnesdidaktisk uppsatskurs i inriktning svenska 

 

• Vad är syftet med att läsa skönlitteratur inom svenskämnet, enligt dig? Vet du vad 

kursplanerna i Svenska A och Svenska B uttrycker kring denna fråga? 

Överensstämmer dina uppfattningar med kursplanernas? Hur mycket påverkar 

kursplanerna din undervisning?  

• Hur ser era lokala arbetsplaner ut? Hur arbetar du utifrån dem? Hur mycket påverkar 

dem din undervisning? 

• Hur sker urvalet av de texter som läses i Svenska A respektive Svenska B? Vad är 

syftet med att eleverna får läsa denna typ av texter? Hur skulle du motivera dina val?  

• Hur ser du på läsningen av populärlitteratur respektive kvalitetslitteratur inom 

svenskämnet? Gör du skillnad på dessa? Kan man analysera populärlitteratur? Är det 

viktigt att läsa äldre litteratur?     

• Låter du olika elever läsa olika typer av texter? Borde detta vara möjligt? Kan alla 

elever bli intresserade av skönlitterär läsning? Kan alla elever nå kursplanernas mål? 

• Anpassar du undervisningen beroende på om eleverna läser ett yrkesinriktat eller ett 

teoretiskt program? 

• Hur motiverar du ointresserade elever? Hur hanterar du elever som framförallt 

fokuserar på betyg? 

• Hur gör du bedömningar inför betygssättning? Hur kan man mäta kunskaper inom 

detta område? 

• Hur tolkar du följande mål i Kursplanen för Svenska A: 

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs  

”kunna tillgodogöra sig det väsentliga i en text som är relevant för eleven själv och för 

den valda studieinriktningen samt för eleven som samhällsmedborgare” 

”kunna formulera egna tankar och iakttagelser och göra egna bedömningar vid läsning 

av […] litterära texter från olika tider och kulturer” 

”känna till några vanliga myter och motiv i litteraturen, vilka speglar frågor som har 

sysselsatt människor under olika tider” 
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• Hur tolkar du följande betygskriterier i kursen Svenska A: 

Kriterier för betyget Godkänt 

”Eleven läser både i utdrag och i sin helhet […] skönlitterära texter från olika tider och 

kulturer, sammanfattar innehållet och formulerar egna tankar och iakttagelser kring 

läsningen.” 

Kriterier för betyget Väl godkänt 

”Eleven läser även mer avancerade texter av olika slag, relaterar det lästa till sina 

kunskaper och erfarenheter och reflekterar över innehåll och form.” 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 

”Eleven gör jämförelser mellan olika tiders sätt att skildra olika motiv i skilda kulturer 

och relaterar dem till sin egen tid och sin egen livssituation.” 

• Hur tolkar du följande mål i Kursplanen för Svenska B? 

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 

”kunna jämföra och se samband mellan litterära texter från olika tider och kulturer 

samt mellan texter med anknytning till vald studieinriktning” 

”ha tillägnat sig och ha kunskap om centrala svenska, nordiska och internationella 

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

• Hur tolkar du följande betygskriterier i kursen Svenska B? 

Kriterier för betyget Godkänt 

”Eleven tillägnar sig litterära texter från skilda epoker och kulturer via böcker, teater 

och film och påvisar samband och skillnader.” 

”Eleven diskuterar innehåll, gestalter och bärande tankar i texterna och redovisar sina 

intryck i tal och skrift.” 

”Eleven redogör för några betydelsefulla författarskap och idéströmningar.” 

Kriterier för betyget Väl godkänt 

”Eleven analyserar och tolkar självständigt litterära texter och använder sig av litterära 

begrepp.”  

”Eleven reflekterar vid läsningen av texter över de samhälleliga och kulturella faktorer 

som format texten och över textens giltighet för vår tid.” 
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”Eleven gör iakttagelser om bildbaserade mediers uttrycksmedel och analyserar 

självständigt sådana medier.” 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 

”Eleven läser texter av många olika slag och diskuterar och analyserar texterna i 

förhållande till den miljö, den tid och det samhälle där de har uppstått.” 

”Eleven tolkar bildspråk och uppfattar olika innebörder i lästa texter.” 

 

 

  

 


