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Kursplanen för svenska (Skolverket, 2000) återkommer ständigt till att litteraturen bör ha en 

central roll i undervisningen. Litteratur beskrivs som något man kan lära och uppleva genom, 

dels om sig själv, dels sin omvärld. Syftet med denna studie är att belysa vilken skönlitteratur 

lärarna använder i svenskundervisningen på högstadiet, hur den väljs samt hur lärarna väljer 

att arbeta med den. Våra informanter består av lärare, från två olika skolor med skilda 

förutsättningar. Av studien framgår att skolorna trots andra skillnader är relativt lika gällande 

skönlitteraturen och dess roll i svenskundervisningen, vilken samtliga lärare beskriver som 

central. Lärarna på de båda skolorna har i mångt och mycket fria händer gällande val av 

skönlitteratur och litteraturdidaktiska arbetsmetoder och de motsätter sig även användandet av 

en litterär kanon. Påpekas bör dock att det kontinuerliga arbetet mot Kursplanen för svenska 

(Skolverket, 2000) och dess strävansmål är sällsynt. Av vår studie framgår även att elevernas 

olikheter (kunskapsmässiga, kulturella, kön) innebär en svårighet vid valet av skönlitteratur 

för klassen.  

___________________________________________________________________________ 

 

Nyckelord: Skönlitteratur, Kursplanen för svenska, högstadiet, litteraturdidaktiska 

arbetsmetoder, lärare, klassiker, kanon  



3 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning……………………………………………………………………………………………..……5 

1.1 Syfte..………………………………………………………………………….……………5 

1.2 Forskarposition..……………………………………………………………………5 

1.2.1 Matilda...……………………………………………….………………5 

1.2.2 Åsa..…………………………………………………………..………….6 

1.3 Disposition……………………………………………………………………….…….6 

1.4 Definition av termer………………………………………………..…………….7 

2 Bakgrund…………………………………………………………………………………………..……...7 

2.1 Läroplan…………………………………………………………………..……………..7 

2.2 Kursplanen för svenska………………………………………………………...8 

2.3 Litteratur……………………………………………………………………………..…9 

2.3.1 Lärarna som läsare och skolorna som läsmiljö……….….9 

2.3.1.1 Skönlitteraturen och kvalitetsfrågan……………..10 

2.3.2 Skönlitteraturen i undervisningen…………………………..11 

2.3.3 Litteraturdidaktiska arbetsmetoder………………………..12 

2.3.4 Skönlitteraturen och kunskapsutvecklingen…………….13 

2.3.5 Litteraturdidaktiska dilemman………………………………14 

2.3.5.1 Skolornas ramar…………………………………….14 

2.3.5.2 Eleverna som läsare……………………….……….15 

2.3.5.3 Kön och skönlitteratur…………..…………………16 

2.3.5.4 Läslust kontra läskrav……………………….…….16 

2.3.6 Klassiker och kanon………………………………………..17 

3 Metod och material…………………………………………………………………………..….17 

3.1 Metodval………………………………………………………………………………..17 

3.2 Urval…………………………………………………………………………..…………20 

3.3 Genomförande.………………………………………..…………………………..21 

3.4 Analysmetod………………………………………………………………………..23 

3.5 Etiska aspekter…………………………………………………………………….23 



4 

 

4 Resultat…………………………………………………………………………………..……………….24 

4.1 X-skolan…………………………………………..……………………………………24 

4.1.1 Lisa………………………………………………………………………25 

4.1.2 Hans……………………………………………………………………27 

4.1.3 Annika…………………………………………………………………29 

4.1.4 Litteraturen på X-skolan……………………………………….32 

4.2 Y-skolan.……………………………………………………………………………....34 

4.2.1 Anna……………………………………………………………………34 

4.2.2 Sven…………………………………………………………………….37 

4.2.3 Litteraturen på Y-skolan……………………………………….39 

5 Analys och diskussion av resultat………………….……………………………….…41 

5.1 Lärarna som läsare och skolorna som läsmiljö………..………..41 

5.1.1 Skönlitteraturen och kvalitetsfrågan……………………….42 

5.2 Skönlitteraturen i undervisningen……………………………………..43 

5.3 Litteraturdidaktiska arbetsmetoder…………………………………..46 

5.4 Skönlitteraturen och kunskapsutvecklingen…………………….48 

5.5 Litteraturdidaktiska dilemman…………………………………………..51 

5.5.1 Skolornas ramar……………………………………………………52 

5.5.2 Eleverna som läsare………………………………………………52 

5.5.3 Kön och skönlitteratur…………………………………………..53 

5.5.4 Läslust kontra läskrav…………………………………………..54 

5.6 Klassiker och kanon…………………………………………………………….54 

6 Avslutning………………………………………………………………………………………………56 

6.1 Sammanfattning och slutkommentarer..…………………………..56 

6.2 Framåtblickar………………………………………………………………………58 

 

Referenser 

 

Bilaga 1, Intervjufrågor



5 

 

1 Inledning 

Skönlitteratur är en nyckel till omvärlden. Genom skönlitteratur får man ta del av 

andras tankar, känslor och upplevelser. Dessutom kan skönlitteratur leda till egna 

tankar och känslor och därtill kopplas samman med egna upplevelser och ibland leda 

till nya. Román (2006:56) beskriver hur litteraturundervisningen, trots att det aldrig 

under 1900-talet varit ett eget ämne, har tilldelats en enorm kunskapspotential.  

     I Kursplanen för svenska (Skolverket, 2000) lyfts litteraturens roll i 

undervisningen och vikten av att använda sig av litteratur i undervisande syfte. Alltså 

bör varje svensklärare ha funderat kring vilken litteratur han eller hon vill ha med i 

sin undervisning och varför det är viktigt att arbeta med just den litteraturen. Molloy 

(1996:66) menar dock att valet av litteratur bara utgör hälften av det pedagogiska 

arbetet medan den andra halvan handlar om hur man arbetar med den litteratur man 

valt. 

 

1.1 Syfte   

Syftet med denna uppsats är att belysa vilken skönlitteratur som används i 

svenskundervisningen på högstadiet, främst år 9. Vi vill undersöka hur lärarna på två 

olika skolor, X-skolan och Y-skolan, i två olika kommuner, resonerar kring 

skönlitteraturen i svenskundervisningen på högstadiet. Särskilt fokus kommer ligga 

vid vilken skönlitteratur och vilka litteraturdidaktiska arbetsmetoder de använder sig 

av samt hur de motiverar dessa val. Vilka aspekter tar de hänsyn till? Vilka likheter 

respektive olikheter finns?  

 

1.2 Forskarposition 

Nedan ges en beskrivning av oss som genomfört studien. Främst fokuseras på vår 

relation till skönlitteratur. 

 

1.2.1 Matilda 

Jag är 22 år och går lärarutbildningen mot senare år/gymnasium och med 

inriktningen svenska och specialpedagogik. Mitt förhållande till skönlitteratur är 

mycket gott och jag har alltid tyckt mycket om att läsa men framför allt att skriva. 
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Under terminerna läser jag inte särskilt mycket skönlitteratur utan fokuserar på 

kurslitteraturen men under längre ledigheter och helger läser jag väldigt mycket, 

ibland mer än en bok om dagen. Jag föredrar nyutkommen litteratur av främst 

svenska författare och för att ta del av detta utbud och hålla mig uppdaterad läser jag 

i tidningar om böcker, tittar på internetbaserade bokhandlar, i bokaffären eller på 

biblioteket. Jag har i samband med den här studien fått upp ögonen för den klassiska 

litteraturen och har precis läst både Skattkammarön och Dr Jekyll och Mr Hyde av 

Robert Louis Stevenson. Just nu läser jag Bitterfittan av Maria Sveland. I perioder 

läser jag även mycket ungdomslitteratur, dels för att jag tycker det är roligt, dels inför 

mitt kommande yrkesliv. Skönlitteraturen är för mig en källa till kunskap och 

utveckling och en möjlighet till upplevelser utanför mig själv. 

 

1.2.2 Åsa 

Jag är 38 år och läser lärarprogrammet mot grundskolans senare år med 

inriktningarna historia, svenska och specialpedagogik. Jag har alltid tyckt om att läsa 

och känner mig stressad om jag inte har en bok på gång. Under mina fem år på 

lärarprogrammet har jag inte läst så många skönlitterära böcker som jag skulle ha 

velat. Det har blivit kurslitteraturen som har fått störst fokus men jag har ändå ibland 

kopplat av med en bok, främst under helgerna och under sommarledigheten. Jag 

läser nästan vilken genre som helst men allra helst böcker med historisk anknytning 

eller klassiker. Jag har alltid varit fascinerad av en svunnen tid och tycker att man 

kan lära sig av historien. Den senaste lästa boken som fångade mig var The Dirt av 

Neil Strauss. 

 

1.3 Disposition 

I kapitel 2 Bakgrund presenteras styrdokument, tidigare forskning och litteratur. I 

kapitel 3 Metod redogör vi för och diskuterar kring de val vi gjort gällande metod, 

urval, genomförande, metodanalys och etiska aspekter. Sammanställningar av det 

insamlade materialet presenteras i kapitel 4 Resultat. Kapitel 5 Analys och 

diskussion av resultat består av analysschema och diskussion kring resultatet vilket 

kopplas till den litteratur vi tidigare presenterat. Uppsatsen sammanfattas i kapitel 6 



7 

 

Avslutning. Här ingår även slutsatser och framåtblickar. Sist följer referenser och 

bilagor. 

 

1.4 Definition av termer 

Skönlitteratur: Prosa, lyrik och dramatik. Texter vars innehåll kan vara uppdiktat 

men inte nödvändigtvis är lögn. Motsats till facklitteratur. 

Ungdomslitteratur: Skönlitteratur med ungdomar som målgrupp. 

Klassiker: Skönlitterära verk med bestående värde. 

Dålig litteratur: Litteratur som av informanterna i studien betraktas som mindre 

god. Begreppet ”dålig” är deras, inte vårt. 

Litterär kanon: Norm av vilken skönlitteratur som bör användas i 

undervisningssyfte. 

Harlequinromaner: Romaner utgivna av bokförlaget Harlequin.  

Kioskromaner: Lättillgängliga romaner som säljs i de flesta livsmedelsaffärer. 

Boklådor: Lådor med böcker sorterade efter exempelvis genre eller tidsperiod. Går 

att beställa från bokcentralen. 

Läslogg: Kontinuerliga skriftliga reflektioner kring skönlitterär bok, skrivs parallellt 

med läsningen. 

Boksamtal: Muntliga diskussioner och reflektioner kring läst bok. Genomförs i 

mindre grupper eller helklass. 

 

 

2 Bakgrund 

Nedan följer en genomgång av styrdokument, relevant litteratur och tidigare 

forskning. 

 

2.1 Läroplan 

I Lpo 94 (Skolverket, 1994) står det att skolan ska främja att eleverna utvecklar 

förståelse för andra människor och utvecklar sin förmåga till inlevelse. Genom att 

eleverna känner till och är delaktiga i det gemensamma kulturarvet blir eleverna 
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trygga i sin identitet. Skolan ska sträva mot att eleverna utvecklar en förmåga att se 

till mångfalden inom olika kulturer. 

     Skolan ska enligt Lpo 94 (Skolverket, 1994) se till att elevernas egna uppfattning är 

viktig och uppmuntra eleverna att ta olika ställningstaganden. Vidare kan man läsa 

att undervisningen i skolan ska vara anpassad utifrån elevernas förutsättningar med 

grund i elevernas erfarenheter, bakgrund, språk och kunskaper. Detta för att främja 

elevernas vidare utveckling. Genom att eleverna får ett historiskt perspektiv kan de 

utveckla en beredskap för framtiden och ett dynamiskt tänkande. 

     Lpo 94 (Skolverket, 1994) lyfter att genom det etiska perspektivet får eleverna 

förmåga att stå för sitt eget ställningstagande. Under Mål att sträva mot i kapitel 2.2 

om kunskaper står det att skolan ska sträva mot att eleverna utvecklar en vana att 

självständigt framföra sina åsikter grundade på kunskap och etiska överväganden.   

 

2.2 Kursplanen för svenska i grundskolan 

Kursplanen för svenska (Skolverket, 2000) återkommer ständigt till att litteratur bör 

ha en central roll i undervisningen. Litteratur beskrivs som något man kan lära och 

uppleva genom, dels om sig själv och om sin omvärld.  

     Under kursplanens Mål att sträva mot (Skolverket, 2000) berör flera av punkterna 

litteraturen i undervisningen. Här uttrycks att undervisningen ska sträva mot att 

eleverna utvecklar sin fantasi och sin lust att lära genom att läsa litteratur och 

dessutom att de ska utveckla en vilja att läsa på egen hand och av eget intresse samt 

stimuleras till eget sökande efter meningsfull läsning. Eleverna ska genom 

undervisningen få ta del av skönlitteratur och författarskap från olika tider, platser 

och i skilda former. Därtill beskriver kursplanens Mål att sträva mot vikten av arbetet 

med litteraturen så tillvida att eleverna ska utveckla sin förmåga att i dialog med 

andra uttrycka känslor och tankar som olika texter väcker samt att utveckla sin 

förmåga att förstå, tolka och uppleva texter av olika slag. Kursplanen tar upp att 

arbetet kring litteratur bidrar till att ge svar på stora livsfrågor. 

     Kursplanen för svenska (Skolverket, 2000) beskriver dessutom ämnet som helhet 

vilket innebär att litteraturen, läsningen och arbetet med denna ska sättas i relation 

till ämnets övriga innehåll. Kursplanen belyser svenskämnets huvudansvar för 

elevernas språkliga utveckling och betonar därmed vikten av att förstå, uppleva och 

tillgodogöra sig litteratur i relation till denna språkliga utveckling. Genusperspektivet 
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betonas som viktigt att beakta för att språkutvecklingen blir gynnsam för båda könen. 

Arbetet med litteraturen tillskrivs skapandet av möjligheter att tillgodose elevers 

behov att uttrycka tankar och känslor. Genom litteraturen ges gemensamma 

upplevelser att reflektera över och tala om och dessutom ger det kunskaper kring det 

svenska språket, om olika kulturarv och vår omvärld. Kursplanen lyfter att 

litteraturen, tillsammans med språket, är svenskämnets centrala innehåll och en källa 

till kunskap om vår omvärld. 

     I slutet av tredje skolåret ska eleven enligt kursplanen för svenska (Skolverket, 

2000) bland annat kunna läsa elevnära och bekanta texter och skönlitterära texter 

med flyt och sedan kunna återberätta handlingen muntligt eller skriftligt. I slutet av 

skolår fem ska eleven bland annat kunna läsa med flyt både högt och tyst samt 

uppfatta skeenden och budskap i litteratur skriven för barn och ungdom. Därtill ska 

eleven kunna samtala om läsningens upplevelser och reflektera över texter. I slutet av 

nionde skolåret ska eleven bland annat kunna läsa till åldern avpassad skönlitteratur 

från Sverige men även Norden och andra länder samt kunna återge och reflektera 

över innehåll. Eleven ska också kunna läsa, reflektera över och sätta i sammanhang 

skönlitterära verk och författarskap med betydelse för människors sätt att leva och 

tänka.  

 

2.3 Litteratur 

I följande avsnitt presenteras litteratur och tidigare forskning rörande 

skönlitteraturen i svenskundervisningen. 

 

2.3.1 Lärarna som läsare och skolorna som läsmiljö 

Enligt Román (2006:154) har skolbiblioteket sedan sent 1950-tal varit en populär 

modell för att stimulera och vidga elevernas läsande. Enligt Aronsson (2004:24) 

fyller skolbiblioteket idag två roller, dels som informationsförmedlare, dels som 

läsfrämjare. Aronson (2004:27f) skriver vidare att ett traditionellt och 

läroboksbaserat undervisningssätt klarar sig bra utan ett skolbibliotek men hon 

betonar skolbibliotekens positiva inverkan på inlärning. 

     Det är enligt Molloy (1996:67) viktigt att man som lärare funderar över vem man 

är i undervisningssituationen, vem är jag som undervisar? Konturerna av detta 
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undervisande jag kan visa på vilka traditioner man som lärare själv blivit undervisad i 

och vilket svenskämnesparadigm man indirekt skolats in i. En överblick över de 

traditioner man bär med sig kan göra att man mer medvetet kan formulera tankarna 

bakom sin litteraturpedagogik. Enligt Molloy (1996:68) styrs läraren inte bara av sina 

egna åsikter i val av litteratur och arbetsmetoder, utan även av det akademiska 

inflytandet i kombination med de diskussionsuppgifter som finns i olika läromedel. 

Den uppfattning som läraren ofta kan förefalla förmedla som sin egen har ”ärvts” av 

någon vilken läraren tillskriver högre auktoritet, vilken enligt Molloy kan vara en 

universitetslärare, ett läromedel eller en forskningstradition.  

     Enligt Brodow och Rininsland (2005:49) är det viktigt att läraren vet vad 

ungdomslitteraturen de väljer för undervisningen handlar om. Genom detta kan 

läraren locka eleverna utifrån deras intressen och sedan leda dem vidare i läsningen. 

Detta leder till att vartefter kan svårighetsgraden öka och texterna kan bli mer 

kvalificerad litteratur för eleverna. Vidare tar Brodow och Rininsland (2005:50) upp 

att lärarna självklart ska läsa den litteratur som ger dem läsglädje, något som de i sin 

tur kan föra vidare till eleverna. För att kunna förmedla denna glädje är det viktigt att 

själva få uppleva den utan att ha tvånget att skumma igenom ny ungdomslitteratur 

under ledig tid.  

 

2.3.1.1 Skönlitteraturen och kvalitetsfrågan 

Undervisningen kan inte vara fri från värderingar, enligt Molloy (2002:22). Den 

litteratur som läraren väljer till sin undervisning är baserade på olika värderingar. 

Detta visar sig när lärarna diskuterar vilken litteratur som de inte vill att eleverna ska 

läsa. Molloy (2002:25f) skriver att de olika värderingarna kring skönlitteraturen är 

konstruktioner som kan leda till konflikter kring vilken litteratur som ska läsas i 

undervisningen. I diskussionen om den valda litteraturen till undervisningen söker 

lärarna argument i styrdokumenten och den egna akademiska utbildningen och från 

den egna skoltiden.  

     Román (2006:58f) beskriver hur triviallitteratur och tecknade serier tidigast 

uppmärksammades i undervisningen för de lägre åldrarna men så småningom spred 

sig acceptansen även upp i de högre åldrarna. Denna form av lägre stående litteratur 

användes för att väcka engagemang hos eleverna och/eller leda dem vidare till den så 

kallade egentliga skönlitteraturen.  
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2.3.2 Skönlitteraturen i undervisningen 

En skolas urval av litteratur bottnar enligt Román (2006:57) i vad som för tillfället 

definieras som litteratur. 

     Läsningen av en text menar Malmgren (1986: 98) är bestämd från tre håll: den 

ram texten och dess förutsättningar utgör, det sociala rum texten befinner sig i/läses i 

samt läsarens socialisation. Läsaren kan, enligt Malmgren (1986:99f), reagera genom 

subjektiv förankring, där texten och dess fokus känns igen av och förankras hos 

läsaren, eller dess motsats, instrumentalism. Instrumentalismen i skolan innebär att 

eleverna har en utvändig hållning till den text de läser vilken utåt yttrar sig genom ett 

spelat intresse för texten i fråga i kombination med inre likgiltighet för den. Det 

handlar om att med minsta möjliga insats få bästa möjliga resultat i skolan och 

läsningen av en text ur ett instrumentalistiskt perspektiv handlar enligt Malmgren 

om ren uppgiftslösning eller gissningslek. Eleverna styrs i tolkningen av texten av de 

svar de förväntar sig ska få positiv respons från läraren och på detta sätt reproducerar 

eleverna lärarens resonemang och det personliga draget i läsningen försvinner.  

     Malmgren (1986:99ff) beskriver även det skydd läsaren kan resa runt sig vid 

läsningen av en text. Detta förklarar han genom att beskriva att det kan vara både 

psykiskt påfrestande och kännas nedslående att erkänna näraliggande konflikter och 

sociala problem då detta hotar människors balans och harmoni. Ett sätt att hantera 

obehagliga konflikter är just genom att förtränga dem och skydda sig från att se dem. 

Malmgren menar att detta skydd i många fall är en verksam faktor i läsningen av 

litterära texter vilka i en eller annan bemärkelse är utmanande och ger nya 

perspektiv. Detta skydd motverkar subjektiv förankring i texterna och reducerar 

texterna för läsaren men för också med sig att läraren ofta ökar styrningen i klassen 

för att eleverna ska kunna se bortom detta skydd. Detta i sin tur kan enligt Malmgren 

leda till att eleverna håller inne med egna sypunkter kring arbetet med texterna och 

håller sig strikt till texten och neutral lösning av uppgifterna kring läsningen som 

vanliga skoluppgifter. På detta sätt menar Malmgren att läsningen av texter kan 

fångas upp av skolans instrumentalisering vilket gör att läsningen institutionaliseras 

och blir opersonlig.  

     Relationen mellan text och kunskapskontext beskriver Malmgren (1986:109) som 

avgörande för en funktionalisering av litteraturläsningen. Malmgren (1986:113) 

menar också att möjligheten att känna igen sig i en text är viktig för läsprocessen då 
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den både öppnar för en förståelse för texten som helhet och för en personlig 

användning av den. En text som man väljer i en speciell situation måste alltså 

innehålla en möjlighet för eleverna att känna igen sig och genom detta kan sättet att 

läsa utvecklas. Alltså är igenkänningen grundläggande i en läsning som vill komma 

bort från instrumentalisering och reduktion till följd av skyddsmekanismer.  

     Enligt Maltén (1995:44) ställer den målstyrda skolan höga krav på lärarna. För att 

kunna möta och uppfylla dessa krav måste lärarna fundera över målsättning samt 

innehållet i undervisningen. Sökningen efter det bästa undervisningsstoffet vilket ger 

eleverna kunskap inte bara för stunden, utan för livet tar mycket tid men Maltén 

betonar att det kan ge nya perspektiv på läraryrket. 

     En lärare som medvetet valt en bok ska enligt Molloy (1996:71) kunna besvara 

frågan om varför just denna bok ska läsas i just denna klass. Bokens undertext kan då 

förmedla lärarens didaktiska perspektiv medan eleverna får en läsupplevelse. I och 

med denna hållning visar även läraren att han eller hon arbetar systematiskt och 

kontinuerligt mot vissa inlärningsmål och kunskapssammanhang menar Molloy. Hon 

skriver vidare att detta också kan uttryckas som att läraren funderat över de 

didaktiska frågorna vem, vad, varför och hur. Genom sitt val av litteratur och metodik 

vill läraren nu försöka visa på vilket sätt dessa mål kan nås. 

     Något som starkt underlättar vid valet av litteratur för undervisningen är en 

medvetenhet som lärare om var de olika eleverna i klassen befinner sig i sin 

läsutveckling och vad de engageras och intresseras av (Brodow och Rininsland, 

2005:119). 

 

2.3.3 Litteraturdidaktiska arbetsmetoder 

Molloy (2002:36ff) tar upp de olika didaktiska frågorna Vad, Hur, Varför, Vem, När, 

Var, Med vem som kan användas inom undervisningen med läsning av 

skönlitteratur. Genom att använda sig av dessa frågor får läraren en start på 

momentet att läsa. De flesta lärare använder sig av dessa frågor då de ska planera ett 

nytt läsmoment men oftast hamnar det på Hur-frågan på grund av tidsbrist. En 

lärare som är bevandrad, förutom inom didaktik också i litteraturteori, 

receptionsforskning samt genusteori kan lättare visa att valen av litteratur är en del i 

det stora undervisningssammanhanget. Genom att lärarna svarar på dessa didaktiska 

frågor på olika sätt visar de att de har olika värderingar och har sin grund i olika 
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teorier. Lärarna kan motivera valet av en och samma skönlitterära bok ur dessa 

frågor på olika sätt.  

     Rutinisering innebär enligt Molloy (2002:41) att lärare har utvecklat rutiner för sin 

undervisning. Dessa rutiner har framkommit ur en målorienterad handling och det 

kan leda till att grunden glöms bort genom tiden. En lärare som alltid använder 

samma bok i de olika årskurserna utan att reflektera över Vem-frågan har tappat 

grunden i sin målorienterade handling. Att det fungerade i en klass att arbeta kring 

en bok behöver inte betyda att det fungerar i nästa klass. Detta kan leda till att 

signalerna som eleverna i andra klassen skickar kan upplevas som destruktiva istället 

för att leda till konstruktiva diskussioner.  

     Läsloggen som metodiskt redskap är enligt Molloy (1996:69) en lösning för den 

lärare som funderar över hur han eller hon ska kunna arbeta med en skönlitterär text 

utifrån kunskap om lustläsning, kulturellt kapital och samtalsutrymme men även 

kursplanens diskussion kring reflektioner och skrivande. Läsloggen beskrivs av 

Molloy som en möjlighet för samtliga elever att formulera sina åsikter, starkt knutet 

till diskussionen kring hur de mänskliga erfarenheter som finns i skönlitteraturen 

skall utgå från elevernas erfarenheter.  

     Samtalet kring en bok (eller en text) innebär att eleven hör sig själv säga vad han 

eller hon tycker och tänker om boken ifråga (Molloy, 1996:69). Eftersom de tankar 

och åsikter eleven har om boken är färgade av dennes liv kommer andra elever enligt 

Molloy ha andra tankar om samma bok. Genom att eleven får ge uttryck för vad han 

eller hon känner och tänker inför någon annan med annan uppfattning kan ett 

meningsutbyte komma till stånd, något som i sig kan leda till att en ny förståelse för 

boken ifråga uppstår. 

 

2.3.4 Skönlitteraturen och kunskapsutvecklingen 

Román (2006:57) beskriver hur skönlitteraturens funktioner i undervisningen 

exempelvis kan vara att representera och stimulera det konstnärliga, det 

allmänmänskliga, det personliga, det oförutsägbara och upproriska, det historiska 

eller det språkliga och lästränande osv.  

     Litteraturläsningen ska enligt Svedner (1999:43) ge emotionella upplevelser, 

underhållning och fantasiupplevelser, bilder av människor, miljöer, idéer och 
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problem vilka kan ombildas till erfarenhet, kunskaper om litteraturen ifråga, om 

historia och kulturell gemenskap samt stimulans för skapande och språkutveckling. 

     Gällande språkutveckling har läsandet stor betydelse, enligt Amborn och Hansson 

(1998:18f). Genom att läsa lär eleverna sig att stava men även att läsa bättre. Amborn 

och Hansson (1998:21f) menar att förmågan att skapa de inre bilderna av de och det 

som gestaltas i litteraturen ökar genom att man läser olika genrer. De inre bilderna 

har stor betydelse för utvecklingen av den empatiska förmågan. ”För kunskapens och 

tankens skull bör barn läsa. Läsandet är för tanken vad regnet är för grödan”, skriver 

Amborn och Hansson (1998:22). Litteraturen ökar förmågan till att vara tänkare och 

den ökar omfånget av visioner och inse att man kan tolka olika situationer på många 

olika sätt. 

     Enligt Rosenblatt (2002:148) utvecklar eleverna en social känslighet genom att ta 

del av skönlitteratur. Eleverna klarar av att se de egna handlingarnas inverkan hos 

andra individer. Detta leder till att eleverna kan anpassa sig i de dagliga relationerna 

och förstår andras olika beteenden. Fortsättningsvis ger skönlitteraturen eleverna 

förståelse och öppenhet för olika subkulturer som de inte befinner sig i (Rosenblatt 

2002:154). Detta leder till att eleverna är medvetna om det komplexa samhälle som vi 

lever i.   

 

2.3.5 Litteraturdidaktiska dilemman 

Under denna rubrik presenteras litteratur som behandlar de dilemman som påverkar 

litteraturundervisningen. 

 

2.3.5.1 Skolornas ramar 

Enligt Stensmo (1997:20) utövas lärarens ledarskap i klassrummet inom de ramar 

det omgivande samhället fastställer i form av exempelvis politik, ekonomi och kultur 

samt av de ramar som skolans organisation innebär, exempelvis fysisk och social 

miljö. 

     Läraryrket ställer även krav på fungerande lagarbete. Maltén (1995:207) beskriver 

att det kan vara en utmaning att arbeta i lag. Skillnader gällande värderingar och 

åsikter kan inte i längden slätas över men Maltén betonar att respekten för andras 

särart är en förutsättning för ett fungerande lagarbete. Särskilt jobbigt kan det vara 

just om man blir inblandad i en konflikt med en kollega eller med skolledningen. 
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     Då de flesta klasser består av ca 30 elever och de flesta lektioner på högstadiet har 

en tidsrymd på 40 minuter motverkar skolans organisation, enligt Molloy (1996:73), 

kursplanens intentioner gällande samtal och reflektioner kring litteraturläsningen. 

Även Román (2006:57) beskriver timtalet i svenska som starkt begränsat och betonar 

därtill att svenskämnet inte heller endast kan ägnas åt endast läsning av 

skönlitteratur. 

 

2.3.5.2 Eleverna som läsare 

I relationen mellan individuella elever och läsning finns det enligt Svedner (1999:36) 

mycket som är svårt att förstå sig på eller förutsäga. Han beskriver eleverna som 

unika individer och litteraturen som fylld av oförutsedda möjligheter. 

     Brodow och Rininsland (2005:98f) menar att det kan vara en stor spriding i en 

klass mellan olika typer av läsare. Vissa elever har inga problem med att koncentrera 

sig och kan lätt skärma av resten av klassen för att fokusera på texten ifråga medan de 

elever som Brodow och Rininsland kallar för icke-läsare ständigt gör avbrott för att 

hålla uppsikt över vad som händer i klassrummet eller inleda samtal med 

klasskamraterna. Många texter blir i skolan bara ytlästa då eleven ger upp läsningen 

för lätt. Elever som tycker att läsningen är kämpig läser kortare snuttar i taget och 

kommer aldrig riktigt in i texten. Svårigheter med läsningen kan enligt Imsen 

(2006:437) olyckligtvis resultera i liten läslust.    

     Stensmo (1997:35) skriver att elever har olika behov och intressen och därmed bör 

de få möjlighet att arbeta med uppgifter med olika innehåll. Eleverna bör även få 

möjlighet att arbeta med självvalt innehåll utifrån sina egna personliga preferenser. 

Stensmo understryker att då eleverna arbetar med självvalda uppgifter är de ofta 

välmotiverade, koncentrerade, uthålliga och vidgar sina vyer och värderingar. En bra 

idé kan vara att tillhandahålla ett urval uppgifter eller arbetsområden som eleverna 

kan välja fritt ifrån. Enligt Svedner (1999:21) är detta exempel på individualisering. 

Svedner beskriver hur denna princip i teorin kan verka enkel men att det finns belägg 

för att det är svårare att genomföra ju längre upp man kommer i åldrarna. 
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2.3.5.3 Kön och skönlitteratur 

Uppfattningen att pojkar är på ett visst sätt och att flickor därmed är annorlunda på 

ett motsatt sätt är enligt Molloy (2007:51) en förhållandevis vanlig uppfattning bland 

lärare. Hon menar att frågan kring hur kön skapas och återskapas i samspel 

människor emellan och därmed också förändras över tid sällan diskuteras i skolan, 

inte heller frågan om kön som en historisk, social och kulturell konstruktion. Molloy 

lyfter att många lärare istället anser att vissa egenskaper är knutna till biologiskt kön, 

exempelvis att pojkar pratar mer än flickor och att flickor är mer tystlåtna.       

     Molloy (2007:51) menar att en del pojkar läser skönlitteratur men hennes 

erfarenhet är att flickor läser mer. Hon tror inte att det har med skönlitteraturen i sig 

att göra utan menar snarare att det ligger i konstruktionen av kön i vilken sambandet 

mellan ”läsande” och ”flicka” är tydligare än sambandet mellan ”läsande” och ”pojke”. 

I denna könskonstruktion ligger även ofta en attityd till svenskämnet. Att läsa, skriva 

och samtala om det lästa är aktiviteter som av båda könen anses förknippade med 

”kvinnlighet”, enligt Molloy. Därmed kan en del pojkar värja sig mot skönlitterära 

texter och arbetet kring dessa, något som alltså inte nödvändigtvis behöver handla 

om texten i sig utan de ”kvinnliga” aktiviteterna. 

 

2.3.5.4 Läslust kontra läskrav 

Román (2006:154) beskriver hur det i och med uppkomsten av den fria läsningen 

som del av undervisningen uppstod ett dilemma gällande läslust kontra läskrav. 

     Skönlitteraturen sågs under 1960- och 70-talen som en relativt obetydlig del av 

grundskolans svenskundervisning medan den idag enligt Svedner (1999:41) uppfattas 

som viktig på samtliga stadier. Denna förändring anser Svedner kan bero på att 

skönlitteraturen inte längre endast betraktas som avkoppling utan även som något 

som ger kunskap. Skönlitteraturens funktion består alltså inte endast i den 

emotionella upplevelsen, även om den är grundläggande i litteraturläsningen. 

Svedner påpekar att lärarna, för att kunna nå eleverna och påverka deras 

förhållningssätt till litteratur (särskilt om det är negativt) måste tillhandahålla 

litteratur som fängslar. Svedner skriver att ”Litteratur skall vara lust och glädje, 

upplevelse och underhållning” (1999:41). 
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2.3.6 Klassiker och kanon 

Förespråkare för givna nationella eller internationella kanonbildningar har enligt 

Román (2006:59) bland annat hänvisat till de specifika verkens särskilda kvaliteter, 

deras litteraturhistoriska betydelse, betydelsen för den idealistiska eller kritiska 

förståelsen av det egna kulturarvet och deras humanistiska värden. 

Kanonbildningarnas motståndare pekar istället bland annat på deras godtycklighet, 

historiska konstruktion och blindhet - alltså hur de formas efter den egna tidens sätt 

att se och inte se – samt att kvinnliga författare och minoritetsförfattare negligerats.  

     En kanon är enligt Thavenius (1999:133) inte en samling texter vilkas värde är 

oberoende av historien. Texterna har inte valts baserade på evigt gällande estetiska 

eller allmänmänskliga grunder. Thavenius anser att varje kanon har en tendens att 

vara sluten, bland annat genom att kvinnliga författare många gånger uteslutits. Dock 

betonar han som ett ännu vanligare inslag att den nyutkomna, populära litteraturen 

aldrig lyckas bli kanonisk. Thavenius (1999:134) vill dock inte förneka att vissa 

litterära verk länge kan behålla sin aktualitet inom en kulturkrets, varför de utnämns 

till klassiker. Dessa texter är fastare etablerade än andra och utsätts ständigt för 

omtolkningar. 

     Brodow och Rininsland (2005:74) lyfter att klassisk litteratur upplevs ha ett 

svårtolkat språk som kan leda till att eleverna får svårt att ta till sig den litteraturen. 

Den klassiska litteraturen kan anspela på olika tider och mytologier som eleverna inte 

är bekanta med. Dock betonar de att den klassiska litteraturen kan väcka intresse hos 

eleverna genom att den är spännande, humoristisk och romantisk. 

 

 

3 Metod och material 

I detta kapitel redogör vi för de val vi gjort gällande metod, urval, genomförande 

metodanalys, behandling av insamlade data och etiska aspekter.  

 

3.1 Metodval 

Vi vill genom vår undersökning få en bild av den skönlitteratur som används i 

svenskundervisningen på två olika skolor på högstadiet, främst åk 9. Dessutom vill vi 
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få djupgående information om arbetssätt kring skönlitteratur samt hur val av 

arbetsmetoder och skönlitteratur genomförs och motiveras. Vår undersökning syftar 

mot djup snarare än bredd, en förhoppning att få en djuplodande bild av lärares 

tankar gällande skönlitteratur och dess plats i svenskundervisningen.  

     Enligt Denscombe (2000:204ff) betraktar den kvalitativa forskningen ord som 

central analysenhet och undersökningarna bygger ofta på detaljerade och ingående 

beskrivningar av människor. Den kvalitativa forskningen associeras oftast med 

småskaliga studier till skillnad från den kvantitativa och dessutom har den kvalitativa 

forskningen högre grad av inblandning från forskarens sida.  

     Stensmo (2002:60f) menar att det vanligaste vid en enkätstudie är att använda sig 

av slutna frågor med en logisk ordningsföljd. Genom att man i frågeformulären 

ställer samma frågor erbjuder en enkätstudie stora möjligheter att jämföra svar, 

sortera under kategorier eller söka samband. 

     I och med enkätstudiens frågor, ofta av sluten karaktär, lämnas mycket litet (om 

något alls) utrymme för reflektioner och tankar kring frågor eller svar. Inte heller ges 

undersökaren någon möjlighet att ställa följdfrågor på sådant som kan te sig 

intressant eller oklart. Enkätstudien innebär även att informanten har en viss 

möjlighet att fundera över och tillrättalägga sina svar och genom detta kan 

tillförlitligheten ifrågasättas i synnerhet om frågeformuläret innehåller frågor vilka 

kan ha exempelvis politiskt eller etiskt ”korrekta” svar. Detta kan resultera i att man 

får en bild av informantens ambitioner eller visioner och inte av verkligheten. 

Fördelen med en enkätstudie hade varit att undersökningen hade haft en möjlighet 

till större bredd genom att vi kunde nått fler informanter. 

     Inte heller observationen som Stensmo (2002:97) beskriver som behaviorismens 

främsta metod för studier kring människors beteende passar för denna studie. 

Nackdelar med systematiska observationer är enligt Densocombe (2000:174) att de 

visar på beteende och inte avsikter, observationen speglar vad som inträffar och inte 

varför det inträffar.  

     För att via observationer få fram den information vi söker hade mer omfattande 

resurser i tid behövts än vad vi har till vårt förfogande. Genom observationer hade vi 

heller inte fått fram informanternas berättelser och tankar kring skönlitteraturen 

utan vi hade fått en bild av deras skönlitterära undervisning utifrån vilken vi sedan 

fått göra vissa antaganden. Antaganden vilka förmodligen inte varit tillförlitliga. 
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Observationerna lämnar inte heller utrymme för informantens utvecklande av tankar 

och reflektioner kring ämnet. 

     Intervjun är enligt Stensmo (2002:119) fenomenologins (läran om fenomen och 

väsen) främsta datainsamlingsmetod eftersom intervjuaren genom sina frågor kan få 

tillträde till den intervjuades medvetande och dessutom skaffa sig en bild av dennes 

upplevelser och erfaranden. Genom intervjun kan man få svar på hur ting och 

händelser i omvärlden framträder i den intervjuades medvetande, dessa ting och 

händelser kan upplevas på ett annat sätt hos en annan intervjuads medvetande.  

Dessa erfaranden och upplevelser är personliga och ska alltid vara det. Genom detta 

kan man inte säga att något är rätt och annat fel och detta måste forskaren ha i 

åtanke när den genomför fenomenologiska intervjuer.   

     Denscombe (2000: 132) skriver att forskaren gör medvetna val inför en intervju. 

Vill forskaren få bred men inte djup information hamnar valet på enkäter men om 

forskaren känner att det som behövs är väl detaljerad information bör intervjuer 

väljas. Genom att genomföra intervjuer får forskningen mer djupgående insikter i det 

valda området forskningen ska undersöka.  Det är viktigt att forskaren kan motivera 

valet av intervju som metod i forskningen eftersom dessa ger djup information och 

inte bred. 

     Vi anser att en kvalitativ intervjustudie är den mest passande metoden för vår 

undersökning eftersom vi undersöker informanternas erfarenheter och motiveringar 

av de val de gör i undervisningssyfte gällande skönlitteratur. Resultatet från 

intervjuerna ger en djuplodande bild av informanternas tankar kring de val de gör. 

Uppriktigheten en intervju eller ett samtal erbjuder kan en enkätstudie inte närma sig 

i samma utsträckning. Att dessutom ha möjlighet att ställa följdfrågor eller kunna 

förklara det som tycks vara oklart var viktigt för oss vid val av metod.  

     Vi väljer alltså att genomföra intervjuer för att få fram den djuplodande 

information vi är ute efter. Intervjuerna är av halvstrukturerad karaktär för att mer 

efterlikna ett samtal än ett frågeformulär.  
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3.2 Urval 

Urvalet görs främst baserat på att få fram relevant information i förhållande till vårt 

syfte men även på resurser gällande tid och tillgänglighet. Vi har valt att genomföra 

undersökningen på två skolor. X-skolan som Åsa har haft tidigare kontakt med och Y-

skolan som Matilda känner sedan tidigare. Utifrån intervjuerna kommer vi jämföra 

skolorna med varandra då det finns mycket som skiljer dem åt gällande läge, 

upptagningsområde, organisation etc. Samtliga svensklärare undervisande på någon 

av de respektive partnerskolorna blev tillfrågade (tre respektive fyra stycken) och en 

på varje skola valde att inte delta i undersökningen. Alla fem lärare som valde att 

delta i undersökningen är utbildade svensklärare så när som på ett undantag, Anna. 

Våra informanter undervisar på någon av respektive skolor i svenska på högstadiet 

och undervisar eller har undervisat i en niondeklass. 

     Valet av att genomföra undersökningen på två skolor vi haft mycket kontakt med 

sedan tidigare kan ses som ett bekvämlighetsurval vilket det också är i viss mån. Vi 

anser dock att skolorna har så pass stora skillnader sinsemellan att en jämförelse är 

både relevant och intressant. Att spridningen i ålder och tid som verksam lärare är 

liten i informantskalan kan vara negativt då inga slutsatser dragna på skillnader i 

ålder direkt kan göras men detta faktum gör jämförelserna skolorna emellan mera 

giltig. De eventuella skillnader som i resultatet framkommer håller vi alltså för troligt 

i många fall handlar om skolornas skillnader i organisation, upptagningsområde, 

personal etc. Två av fem informanter är män, en på varje skola, vilket ger 

undersökningen ytterligare trovärdighet gällande skillnader baserade på kön. Vi 

anser att urvalet är representativt för jämförelse skolorna emellan då två av tre 

respektive tre av fyra svensklärare ställde upp i undersökningen. 

     Anna är som tidigare nämnt den enda av lärarna som avviker från vårt krav om att 

vara behörig svensklärare. Anledningen till att vi ändå tar med henne i 

undersökningen är att hon arbetat sedan sin examen, i tolv år, inom svenskämnet 

samt att hon har en lärarutbildning, dock inom SO-ämnena. Anna är undervisande 

lärare på Y-skolan och då vi endast fått en av de övriga två lärarna där att ställa upp i 

undersökningen ansåg vi att det vore ett alltför stort bortfall att inte intervjua Anna. I 

jämförelserna har vi tagit hänsyn till att Anna inte är behörig svensklärare och vi är 

medvetna om att detta faktum gör att hon avviker från den övriga skaran 

informanter. Vi anser dock att hennes lärarutbildning och yrkeserfarenhet samt det 
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faktum att hon har ett väldigt stort intresse för skönlitteratur väger tyngre än 

nackdelarna.  

     Resultatet vi får fram genom våra intervjuer är måhända inte generaliserbart då 

skaran av informanter är liten, men kan däremot vara användbart i andra 

undersökningar. 

 

3.3 Genomförande 

Inför intervjuerna (för intervjufrågor, se bil.1) får lärarna ta del av ett missivbrev där 

de delges viss information om undersökningen. De får reda på att undersökningens 

fokus är skönlitteraturen i svenskundervisningen samt att fullständig anonymitet 

kommer att tillämpas. Informantens rättigheter att avstå från att svara på enskilda 

frågor eller avbryta intervjun lyfts också i missivbrevet. Dessutom ber vi dem fundera 

kring vilken skönlitteratur de på senare tid använt sig av i svenskundervisningen på 

högstadiet, eventuellt sammanställa en lista då detta är något som kan vara svårt att 

dra sig till minnes på rak arm.  

     Informanterna delges alltså övergripande information rörande undersökningens 

syfte och etiska aspekter. Anledningen till att vi inte vill dela ut frågor i förväg eller 

mer ingående gå in på syftet är för att undvika att informanterna under intervjun 

tillrättalägger svaren. Vi vill ta del av deras spontana tankar och reflektioner kring 

ämnet. Vi anser heller inte att det behövs av etiska aspekter då studien berör 

informanterna som yrkesmänniskor och inte privatpersoner. 

     Intervjuerna genomförs på respektive skola under arbetstid, något rektorerna gett 

tillåtelse till då även de fått ta del av missivbrev inför undersökningen. Informanterna 

bestämmer i stor mån själva vilken dag och tid intervjuerna ska genomföras så att det 

blir vid ett tillfälle som passar dem. Frågan om lokal har vi i huvudsak valt att lägga 

på informanten men inför intervjuerna kontrolleras att lokaler finns att tillstå. 

Intervjuerna spelas in och transkriberas och vid intervjuns början delges 

informanterna om att detta sker samt att så snart sammanställningen är gjord 

kommer inspelningar och transkriberingar att raderas och förstöras. Diktafonen 

ligger vid intervjuerna fullt synlig placerad på bordet. 

     Anledningen till att vi ålagt informanten val av lokal är dels att tillgängligheten av 

lokaler på en skola under arbetstid inte är obegränsad, dels att informanten är den 

som känner skolan och dess lokaler bäst. Dessutom placerar sig informanten 
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förmodligen på en plats där han eller hon känner sig bekväm och där vi kommer bli 

störda i minsta möjliga mån. Att diktafonen under intervjuerna ligger fullt synlig 

anser vi inte stör då samtliga informanter genom missivbrevet sedan länge är 

medvetna om att intervjun kommer att spelas in. 

          Då vi båda under våra utbildningar haft kontinuerlig kontakt med varsin av 

dessa två skolor måste förförståelseaspekten beaktas. För att i största möjliga mån 

undvika att informanterna utesluter information de ser som underförstådd väljer vi 

att vid intervjuerna båda närvara. Intervjuledare vid intervjuerna är den av oss som 

har minst kontakt med och förförståelse av skolan i fråga, dess personal och 

arbetssätt. Den av oss som inte leder intervjun är närvarande men passiv. I slutet av 

varje intervju får den som sitter bredvid ställa frågor kring det hon inte tycker har 

varit tillräckligt tydligt eller framkommit eller om intervjuledaren missat någon fråga.  

     Genom att vi båda är närvarande kan informanten under intervjun inte se vissa 

saker som underförstådda då de i förstahand talar med en människa de aldrig 

tidigare träffat i sitt liv. Att dessutom en person de haft regelbunden kontakt med 

under en längre tid är närvarande under intervjun ökar uppriktigheten och därmed 

tillförlitligheten. Informanten kan förmodligen genom detta känna sig mer bekväm 

och är dessutom medveten om att han eller hon inte kan tillrättalägga sin 

pedagogiska verksamhet under intervjun då en av oss som är närvarande både sett 

och varit en del av den.  

     En av fördelarna med att vara två är också att vid de tillfällen ljudnivån utanför 

rummet blir hög och störande kan den som sitter bredvid gå ut och dämpa de som 

stör utan större påverkan på intervjun då den ändå kan fortsätta. Detta inträffar vid 

två av de fem intervjuerna utan märkbar påverkan hos informanten. 

     Intervjuledaren utgår från ett papper med förskrivna frågor men då intervjun är 

halvstrukturerad finns utrymme att ställa frågor som uppkommer under intervjuns 

gång eller utesluta frågor vi anser att informanten redan besvarat genom svaret på en 

annan fråga. I och med att intervjun är av halvstrukturerad natur och att vi 

sammanlagt är tre stycken vid samtliga intervjutillfällen som samlas runt ett bord blir 

situationen avslappnad och samtalsliknande, något som förhoppningsvis öppnar för 

uppriktighet.  
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3.4 Analysmetod 

     Våra insamlade data består av djupgående berättelser kring informanterna, deras 

pedagogiska verksamhet och förhållningssätt. Utifrån intervjuerna vi genomfört 

sammanställs nödvändig information och överflödig sådan sållas bort. 

Sammanställningen av en intervju innebär tolkning, ett övervägande vad som bör 

vara med respektive inte och på vilket sätt detta ska framställas. Därmed är vi som 

forskare i allra högsta grad inblandade.  

     I analysen fokuserar vi på likheter och olikheter informanterna och skolorna 

emellan. Vi drar slutsatser utifrån den information informanterna delgett oss. Dock 

dras vissa slutsatser endast utifrån resultatets skillnader och likheter, något vi anser 

vi är kapabla att göra då vårt resultat är djupgående och ger en tydlig bild av 

informanterna ifråga. Kvalitativa studier handlar som tidigare nämnt mycket om en 

tolkning från författarnas sida. Dessutom upprättar vi ett analysschema baserat på de 

svar informanterna gett oss under intervjuerna. Aspekterna som lyfts i analysschemat 

är dels baserade på information vi fått genom intervjuerna, dels utkristalliserade ur 

Kursplanen för svenska (Skolverket, 2000). Resultaten i analysschemat är baserade 

på slutsatser vi dragit utifrån de transkriberade intervjuerna och fokuserar på vad 

informanten ifråga nämner respektive inte nämner. Resultaten som framkommer i 

analysschemat analyseras också i stor mån med hjälp av relevant litteratur. 

 

3.5 Etiska aspekter 

Enligt Vetenskapsrådets (2002:7) informationskrav ska forskaren informera de 

berörda av forskningen om studiens huvudsakliga syfte. Inför vår undersökning 

skickade vi som ovan nämnt missivbrev till både rektorer på de berörda skolorna och 

de lärare som visat intresse för att ställa upp i vår undersökning. Här delgavs 

mottagarna information om att undersökningen handlar om skönlitteraturen i 

svenskundervisningen på högstadiet samt att den skulle baseras på intervjuer. 

Informanterna informerades även om att denna uppsats kommer att publiceras 

elektroniskt vid Mälardalens Högskola. I missivbreven delgavs också information om 

att informanternas medverkan självklart var frivillig och under själva intervjun sade 

vi till dem att de när som helst fick avbryta eller avstå från att svara på enstaka frågor. 

Därmed uppfylls även samtyckeskravet (2002:9). Vetenskapsrådet (2002:12) lyfter 
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även konfidentialitetskravet vilket innebär att samtliga uppgifter behandlas med 

största möjliga konfidentialitet samt att personuppgifter förvaras på sådant vis att 

obehöriga inte kan ta del av dem. I vår undersökning har därför personnamn och 

namn på skolor bytts ut. Informanterna delges därmed genom missivbrevet att 

fullständig anonymitet kommer att tillämpas. I enlighet med nyttjandekravet 

(2002:14) ser vi också till att insamlade data endast används i denna undersökning 

och då arbetet är avslutat kommer inspelningar raderas och transkriberingar 

förstöras. Detta informeras informanterna om under början av intervjun.  

 

 

4 Resultat 

I vår presentation av reslutet behandlas först X-skolan och därefter Y-skolan. Citat 

som presenteras från informanter kan vara något omarbetade för att passa i skriven 

text. Budskapen i citaten är dock desamma. Namn på lärare och skolor är fingerade. 

Då intervjuerna var olika långa (30-60 minuter) beroende på hur mycket lärarna 

hade att berätta är också sammanställningarna olika långa. 

 

4.1 X-skolan 

X-skolan är en mångkulturell F-9skola i ett bostadsområde i en Mellansvensk stor 

stad, skolans upptagningsområde består av allt mellan hyreslägenheter till lyxigare 

villor. Skolan är uppdelad i fyra olika avdelningar, en av dessa avdelningar består av 

åk 6-9. Lärarna arbetar i arbetslag efter ämnesområde och har genom detta tätt 

samarbete med varandra. På skolan finns ett litet skåp med skönlitteratur som 

svensklärarna har ansvar för, men inget skolbibliotek. I bostadsområdet finns det en 

större biblioteksfilial som skolan har samarbete med gällande boksamtal och utlåning 

av böcker.  
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4.1.1 Lisa  

”Klassikerna är de som står högst upp i bokhyllan. Dem läser man aldrig för man når 

inte upp till dem överhuvudtaget”. 

Lisa 

 

Lisa är 29 år och arbetar på X-skolan sen höstterminen 2005 som svensk- och 

engelsklärare på högstadiet. Hon tog sin lärarexamen 2005 inom svenska och 

engelska. I år arbetar hon med årskurserna 7- 9. Sig själv beskriver hon som en som 

läser mycket och att hon har ett gott förhållande till skönlitteratur, hon har oftast en 

bok på gång som hon läser och en talbok som hon lyssnar på. 2008 läste hon 39 

böcker och hon för läsdagbok över den lästa litteraturen. Ungdomslitteratur är något 

hon försöker vara inläst på och det ser hon inte som en betungande del av läraryrket. 

När det gäller att vara uppdaterad på nyutkommen litteratur tittar hon ofta på de 

olika avdelningarna på bokaffärer och på internetbaserade bokhandlar. En annan 

källa till att ta reda på aktuell och populär litteratur är att hon lyssnar på ungdomarna 

när de berättar om böcker de tycker om eller inte tycker om.  

     Det viktigaste rörande skönlitteraturen i undervisningen tycker Lisa är att se till 

individen och dess olika förutsättningar samt att boken som eleverna ska läsa inte är 

påtvingad. Lisa anser att skönlitteratur kan användas när som helst i undervisningen 

och att den är en stor del av elevernas utveckling som läsare och språkanvändare. 

Genom att de använder litteratur ser eleverna nya sätt att uttrycka sig och de får 

utveckla sin fantasi. När hon väljer litteratur till sin undervisning ser hon till att de 

böcker hon har är anpassade till målet med läsningen. Lisa brukar för det mesta ha 

bokprat om olika böcker när det är dags att starta ett nytt lästema och då är eleverna 

delaktiga i valet av bok utifrån de böcker som hon har haft med sig. Ett av hennes mål 

med skönlitteraturen är att eleverna ska få en vana att läsa böcker, att de ska tycka att 

det är roligt att läsa. Det gäller att uppmuntra eleverna till att läsa olika sorters 

litteratur att få dem att se att det finns många olika genrer. Att använda sig av 

klassuppsättningar tror inte Lisa är ett bra arbetssätt ”för då kommer minst en 

tredjedel ha den påtvingade läsningen och det tror jag inte på”. Hon brukar dock 

arbeta med mindre grupper där det ibland kan vara flera som läser samma bok och i 

dessa grupper får eleverna diskutera böckerna.  
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     Enligt Lisa finns det ingen dålig litteratur som hon inte skulle låta eleverna läsa. 

Däremot tycker hon inte att elever på högstadiet ska läsa Sune- eller Bert-böcker 

eftersom de är mer anpassade för mellanstadiets elever. Hon anser att det är utifrån 

individen man ska anpassa litteraturen och om det är en elev som aldrig tidigare har 

läst en bok kanske den kan börja med att läsa en Sune- eller Bert-bok.  Lisa tycker att 

det finns svårigheter när det gäller läsning på högstadiet. ”En svårighet och det tror 

jag är helt generellt, är att när eleverna kommer upp på högstadiet så slutar man läsa 

på skoltid i skolan, nu får alla den här boken läs den hemma och skriv sedan om den”. 

Gällande skillnaderna i kön kopplat till läsning tror Lisa att det är mer socialt 

accepterat för flickorna att prata om det de läser, flickorna har lättare att diskutera 

detta med andra. Lisa medger att de på skolan har fler böcker som är riktade mot 

flickor än pojkar men att hon önskar att det var mer likvärdigt. 

     Lisa säger att hon har flera olika arbetssätt gällande litteratur i undervisningen. 

Hon ser gärna att eleverna har en bok de kan läsa när de har arbetat färdigt med en 

annan uppgift oberoende ämne. Ibland får eleverna läsa en bok för att sedan skriva 

en recension eller sammanfattning om den och ibland diskuterar de boken i olika 

grupper där de delger varandra sina upplevelser. Dessa bokdiskussioner ser Lisa som 

viktiga. När hon väljer på vilket sätt eleverna ska handskas med boken tittar hon på 

målet med läsningen. Hon vill att eleverna ska kunna ta till sig boken och känna att 

läsningen ger dem något. Hon skulle vilja att eleverna var mer delaktiga i den egna 

bedömningen av läsningen och att de kunde se sin egen utveckling. Lisa tycker att det 

är viktigt att motivera eleverna till läsning och att de får känna glädjen av att vara 

läsare och att de tar sig tid att läsa. 

     Klassiska böcker för Lisa är de som har kommit i flera upplagor och som har något 

att föra vidare till läsarna. Hon framför att det finns de gamla klassikerna som 

trycktes för 100 år sedan men även de nutida klassikerna som hon tror kommer att 

leva kvar länge, exempelvis Harry Potter-böckerna av J.K. Rowling och En komikers 

uppväxt av Jonas Gardell. Författare som Jane Austen och böcker som exempelvis 

Brott och straff (av Fjodor Dostojevskij) är sådant Lisa lägger under begreppet 

”klassiker med stort K”. Hon menar att de tillfört något till utvecklingen av 

litteraturen. ”Det är de som står högst upp i bokhyllan. Dem läser man aldrig för man 

når inte upp till dem överhuvudtaget”. När det gäller att använda klassiker i 

undervisningen anser Lisa att det inte är viktigt i grundskolan men desto viktigare på 
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gymnasiet då eleverna får mer litteraturhistoria. Visst är det viktigt att eleverna 

känner till att det finns böcker som kallas klassiker men de måste inte ha läst dem 

innan de går ut i årskurs 9. ”Det är som att dra på sig en för stor kostym till 

grundskolan att försöka få in klassikerna, kanon för 15-åringar”. Eleverna ska känna 

till att det finns författare som har påverkat dåtiden och gjort att vi lever som vi gör 

idag, att författare kan påverka utvecklingen och samtiden. Lisa anser att det finns en 

litterär kanon men som inte alla i samhället känner till, ”det känns som det är några 

gamla gubbar som har valt ut böckerna, att de här böckerna ska de läsa i den svenska 

skolan de närmaste 100 åren”. Lisa tycker inte att det är viktigt att arbeta utifrån en 

viss kanon utan man ska anpassa litteraturen efter individen. Om det finns elever 

som vill läsa dessa gamla klassiker så kommer hon inte stoppa dem men det ska vara 

för att de vill det och inte för att de tillhör en viss kanon som föräldrarna har läst i 

skolan på sin tid.  

 

4.1.2 Hans 

”Det går sällan hand i hand att man älskar att spela fotboll flera gånger i veckan och 

att läsa böcker, att sluka böcker.” 

Hans 

 

Hans är 30 år och tog sin lärarexamen 2002 i svenska och bild. På X-skolan har han 

arbetat i 5 ½ år inom sina båda ämnen. Detta år undervisar han svenska i 

årskurserna 7 och 8 men har tidigare år haft både årskurserna 6 och 9. Han beskriver 

sig själv som en person som inte läser mycket för egen del, runt fem böcker per år. 

När det gäller ungdomslitteratur ser han det som en del av yrket, att hålla koll på 

vilken litteratur som lämpar sig för eleverna. Genom tidningar, bokkataloger och 

kollegor håller han sig à jour med nyutkommen litteratur. 

     Hans menar att man genom att använda skönlitteratur i undervisningen vidgar 

elevernas språk. Eleverna får bättre ordkunskap och kan använda orden i olika 

sammanhang och detta leder till att eleverna lär sig att formulera sig på nytt sätt. 

Skönlitteratur öppnar andra världar för eleverna och ger dem en inblick i 

litteraturhistorien. När Hans ska välja litteratur till de olika momenten tar han i 

första hand böcker som finns på skolan men han använder sig även av 

länsbibliotekets filial som finns i närheten. När litteraturen är vald håller han eller 
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bibliotekarien i bokprat och sedan får eleverna välja vilken av dessa böcker de vill 

läsa. Hans brukar vara med och uppmuntra dem som inte hittar någon bok att läsa 

självmant så det är ett samspel dem emellan. Hans försöker att ögna igenom 

böckerna han ska presentera, om det är böcker som han själv inte har läst sedan 

tidigare. Han anser att det är viktigt att boken ska passa mottagaren, att det inte ska 

vara en för lätt bok till en elev som läser mycket och inte en för svår till en som har 

svårare med läsningen. Några böcker som har varit med flera gånger och som är 

populära bland eleverna är Du och du och du och andra böcker av Per Nilsson samt 

Ett hjärta till Maria av Gretelise Holm.  

     Det är enligt Hans viktigt att tänka på syftet med uppgiften för att kunna välja ut 

böcker som passar eleven och syftet. Om det är en elev som siktar mot ett MVG vill 

han att de visar att de har ”en så bred läsning som möjligt” och då gäller det att de 

inte bara läser en genre utan tar sin läsning vidare och in på klassiska böcker. Det är 

viktigt att de inte läser för lätta böcker som t ex Bert-böckerna (Sören Olsson och 

Anders Jacobsson) när de har kommit långt i sin läsning. Hans anser att det finns 

böcker som har ett dåligt språk, som inte bidrar till språkutvecklingen och exempel 

på sådana är de som bygger på olika TV-serier (t. ex. Systrarna Olsen) eller 

Kittyböckerna (av Carolin Keene). Dock säger Hans att han inte aktivt brukar välja 

bort några böcker utan han försöker motivera elever som inte vill läsa genom att han 

väljer ut flera titlar till bokpraten. 

    Det finns vissa svårigheter gällande läsning av skönlitteratur i skolan. Hans 

upplever att det är pojkarna som har det svårare än flickorna, detta beror på att 

pojkarna har inte kommit lika långt i sin språkutveckling som flickorna. Samtidigt 

finns det en kulturell betingelse gällande läsning, flickor ska läsa inte pojkar. Även att 

pojkarna, med vissa undantag, håller på med olika fysiska aktiviteter leder till att de 

inte har intresse för läsning, ”det går sällan hand i hand att man älskar att spela 

fotboll flera gånger i veckan och att läsa böcker, att sluka böcker.” Hans menar att det 

är lika viktigt att eleverna läser som vad de läser, det ena går inte för det andra. Men 

visst är det så att om det är elever som siktar mot högre betyg så är det viktigare vad 

de läser men om det är elever som inte läser alls är det bättre att de läser det de har 

intresse för. Hans kan inte se att kiosklitteratur skulle tillföra något i elevernas 

språkutveckling på grund av att de ofta har ett torftigt språk men visst kan man läsa 
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dem om man vill koppla av. Han vill inte säga att det är fel och fult att läsa dem utan 

det är beroende på person och syfte.  

     Hans använder olika arbetsmetoder för att fånga upp olika syften med läsningen. 

Vanligast är att eleverna ska skriva en recension om boken de har läst. Ibland brukar 

han ha diskussioner där eleverna får delge varandra sin syn på boken och då kan det 

ibland vara flera som har läst samma bok. Det händer även att Hans vill ha både en 

diskussion och en skriftlig inlämning om boken. Ibland använder sig Hans av arbete 

kring klassuppsättningar. Hans betonar också vikten av att eleverna ska ha en 

bänkbok för fri läsning. När Hans planerar sina olika moment gällande läsning 

försöker han få in det tillsammans med att tala och skriva. Genom diskussioner och 

boksamtal kommer man åt den personliga reflektionen där eleverna får tänka på och 

reflektera över det de har läst, att uttrycka sina egna åsikter inför andra. Dessa olika 

arbetsmetoder klassuppsättning, boksamtal och recensioner får inte utesluta 

varandra utan man ska kunna använda sig av alla olika sätt beroende på syftet. Inget 

av dem är bättre än det andra. 

     Klassiker är för Hans de böcker som har ett bestående värde. Böcker som har 

något att säga fast de skrevs för 100 år sedan. Dock kan det vara så att många av 

dagens ungdomar har svårt att läsa klassiker på grund av att språket är svårt för dem. 

Hans tycker att det är viktigt att eleverna på grundskolan känner till att det finns 

litteratur som kallas klassiker men de behöver inte läsa dem förrän på gymnasiet. 

Däremot de elever som siktar på MVG och ska visa bredd i sin läsning måste kunna 

visa att de kan läsa klassiker också. Hans menar att det säkert finns en litterär kanon 

men han känner sig inte styrd av någon. Han skulle vilja att det fanns en riktlinje 

snarare än en bestämmelse över litteraturen i skolan. En tvingande litterär kanon 

skulle enligt Hans kunna tolkas som bristande tillit till lärarna. Han skulle hellre vilja 

att alla skolor fick ha sina egna bibliotek fulla med god litteratur.  

 

4.1.3 Annika 

”Det är det viktigaste, att man börjar läsa som elev, att det blir någonting naturligt” 

Annika 
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Annika är 32 år och tog 2004 sin lärarexamen inom svenska och religion. Hon har 

sedan dess varit aktiv svensklärare och arbetat på X-skolan. Hon undervisar i svenska 

i åk 6-9.  

     Annika menar att hon har en väldigt positiv upplevelse av litteratur och att 

litteraturen alltid varit hennes stora intresse. Annika läser främst på somrarna och i 

övrigt ungefär en bok i månaden, ibland mer. Vad det gäller ungdomslitteratur 

försöker Annika hålla sig uppdaterad och läser detta i perioder. För att hålla sig à jour 

med nyutkommen litteratur tar Annika gärna del av tips från kollegor och den 

litteraturreklam som skickas till X-skolan men också genom att sitta vid datorn och 

söka ny litteratur via olika internetbaserade bokhandlar. 

     Gällande skönlitteraturen i svenskundervisningen menar Annika att den borde 

genomsyra så mycket som möjligt. Hon menar att skönlitteraturen erbjuder 

utveckling av både språk, ord- och läsförståelse men även gällande tillägning av rent 

grammatiska kunskaper. Viktigast av allt gällande skönlitteraturen i undervisningen 

menar hon dock är just den personliga upplevelsen samt att väcka ett läsintresse, en 

läslust hos eleverna. ”Det är det viktigaste, att man börjar läsa som elev, att det blir 

någonting naturligt. Sen kan man ta det där att det ska finnas ett konkret syfte till 

exempel”. 

     När litteratur ska väljas för svenskundervisningen sker detta på olika sätt. Ibland 

ger Annika förslag till eleverna och ibland får de välja helt fritt. Hon menar att detta 

ofta kan bero på vilken målsättning eleven har i sin individuella utvecklingsplan. De 

elever som är på väg mot ett högre betyg menar Annika ska ta del av viss litteratur, 

exempelvis klassiker, för att klara av det och då försöker hon styra in dem mot denna 

litteratur. När Annika väljer litteratur för undervisningen tittar hon främst på 

innehållet. Hon menar att skönlitteraturen används i olika syften och att böckerna 

hon väljer rent innehållsmässigt ska spegla dessa syften, hon lyfter bland annat 

moraliska syften som empati och uppfostran. Annika motiverar sitt val av 

skönlitteratur just genom dessa syften men också genom att eleverna ska finna 

intresse i och känna igen sig själva i böckerna.  

     Annika menar att den uppsättning av klassisk litteratur hon använder i 

undervisningssyfte sällan byts ut eller försvinner från hennes undervisning. Däremot 

har ungdomslitteraturen i hennes undervisning större omsättning. 

Ungdomslitteraturen uppdateras genom de inköp skolan gör av litteratur varje år och 
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Annika betonar att helst skulle hon vilja köpa in nytt hela tiden men ”ekonomin har 

ju också begränsningar av vårt pedagogiska förhållningssätt”. Dessutom påpekar 

Annika att det faktum att skolan inte har något bibliotek signalerar från ledningen att 

läsning inte är någonting de ska satsa på, något hon tycker är väldigt synd. Annika 

menar att det är svårt att motivera de elever som visar en ovilja att läsa. Det kan vara 

elever som har ”svårt att läsa och då är det ju oftast så att man inte vill”. Man måste 

genom undervisningen få eleverna att förstå ”att det gynnar dem i allt, inte bara i 

svenskämnet”. Annika anser att det främst är flickor som tycker om att läsa och att 

”det inte ligger i pojkars kultur på samma sätt”. Annika beskriver även svårigheten i 

att hitta litteratur ämnad för pojkar. 

     Enligt Annika är dålig litteratur det hon kallar för kioskromaner, ”orealistiska 

kärleksberättelser som inte har något annat syfte än att vilseleda och ge en annan syn 

på kärleken än vad den egentligen är”. Hon lyfter Harlequinromaner och Sagan om 

Isfolket av Margit Sandemo, men betonar att detta är subjektivt. Annika menar att 

hon hitintills inte förbjudit någon elev att läsa en viss bok i undervisningssyfte men 

säger att det skulle vara möjligt om de kom med ”pornografiska saker” eller litteratur 

med ”rasistiska aspekter”. Annika kan dock inte säga om hon anser att det är 

viktigare att eleverna läser än vad de läser. Hon menar att det i och för sig kan vara 

bättre att eleverna läser en Kalle Ankatidning än att de inte läser alls men när 

eleverna kommer upp i ålder åk 8-9 är det inte bättre.  

     Annika arbetar på olika sätt med skönlitteraturen. Ibland får eleverna läsa 

individuellt och sedan jobba med olika skrivuppgifter vilka de sedan presenterar för 

en mindre grupp. Annika tycker det är viktigt att eleverna lär sig jobba enskilt, 

slutföra saker och ting samt att ta ansvar. Ibland arbetar hon rent grammatiskt i 

klassen med exempel från skönlitteraturen. Oftast läser eleverna en bok de valt 

tillsammans med Annika men ibland arbetar de även i större studiegrupper eller 

helklass kring en och samma bok. Annika lyfter det som en viktig aspekt, att eleverna 

ska ”få input ifrån varandra”. Detta är ett arbetssätt de inte är överens om i 

arbetslaget. Annika tycker det är svårt att dela in klassen i jämlika studiegrupper då 

de har så olika förutsättningar och kunskaper. Något Annika vänder sig emot 

gällande arbetssätt är skapandet av författarporträtt. Hon menar att hon inte förstår 

poängen med att göra författarporträtt i grundskolan, hon tycker att situationen inte 

är tillräckligt autentisk. Gällande val av arbetsmetoder menar Annika att det hon 
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främst tar hänsyn till är att eleverna i största möjliga mån ska kunna komma till sin 

rätt. Annika menar att hon integrerar skönlitteraturen i ett större tema där också 

samtal och skrivande ingår.  

     För Annika är en klassiker ”en bok som bevarats under ganska lång tid” och ”haft 

betydelse för att föra samhällets utveckling vidare på något sätt”. Hon anser det vara 

relativt viktigt att använda klassisk skönlitteratur i undervisningen men ”kanske inte 

för den lägsta betygsnivån”. Hon menar att man genom klassikerna kan peka på den 

samhälleliga utvecklingen men betonar också att ”det är ju ett av våra nationella mål i 

svenskämnet så vare sig jag tycker det eller inte så måste jag också undervisa i det. 

Sen kan man göra det på olika nivåer”. Annika lyfter dock att det finns saker som är 

viktigare i undervisningen. Vissa elever har svårt med de grundläggande kunskaper 

inom svenskämnet och då menar hon att de måste prioriteras framför att eleven 

ifråga ska ta sig igenom en bok av exempelvis August Strindberg. 

     Det finns enligt Annika en litterär kanon men hon säger att ”vilka böcker den 

litterära kanon innefattar det är för stort för mig att svara på men det finns säkert 

professorer i Uppsala som tycker att de kan säga att såhär är det, de här kanoniska 

verken är det”. Annika menar dock att hon känner sig bunden till någon slags kanon, 

dels genom sin utbildning och dels genom den litteratur som tas upp i de olika 

läroböckerna. Hon säger att man får försöka titta bortom det även om det kan vara 

svårt. Annika påpekar att en fast litterär kanon säkert skulle innebära fördelar för de 

lärare som vill göra det enkelt för sig och tycker om att följa regelverk. Hon påpekar 

dock att en fast kanon skulle göra undervisningen mycket mera styrd och bunden.  

 

4.1.4 Litteraturen på X-skolan 

Detta är den litteratur lärarna uppger att de använder sig av i undervisningen eller på 

annat sätt omnämner under intervjun. Kursiverade titlar/författare omnämns i 

samma sammanhang (som exempelvis klassisk litteratur) av fler än en lärare på X-

skolan. Fetstilta titlar/författare omnämns även i samma sammanhang av lärare från 

Y-skolan. Tilläggas bör att vi som författare inte lägger någon värdering bakom 

begreppen ”dålig” eller ”klassisk litteratur”. Nedanstående rubriker är de termer 

informanterna använt sig av under intervjuerna.  
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Litteraturen i undervisningen 

Jane Austen, Stolthet och fördom, 1813 

Mats Berggren,Det finns inga skridskor i 

öknen, 2002 

Mats Berggren, Sent ute, 2002 

Katarina von Bredow, Hur kär får man bli?, 

2004 

Charlotte Brontë, Jane Eyre, 1847 

Stefan Casta, Hoppet, 1996 

Randa Abdel Fattah, Ser mitt huvud tjockt ut i 

den här?, 2008 

Jonas Gardell, En komikers uppväxt, 1992 

Jonas Gardell, Ett ufo gör entré, 2001 

William Golding, Flugornas Herre, 1954 

Jan Guillou, Ondskan, 1981 

Majja Hjertzell, Före och efter Bella, 2007 

Sara Kadefors, Sandor/Ida, 2001 

C.S. Lewis, Böckerna om Narnia, 1950-1956 

Petter Lidbeck, Allhelgonaoffret, 2007 

Henning Mankell, Eldens hemlighet, 1995 

Liza Marklund, Gömda, 1995 

Christina Herrström, Ebba och Didrik, 1995 

Christina Herrström, Glappet, 1998 

Christina Herrström, Tusen gånger starkare, 

2006 

Gretelise Holm, Ett hjärta till Maria, 1991 

Wilhelm Moberg, Utvandrarna, 1949 

Håkan Nesser, Kim Novak badade aldrig i 

Generasets sjö, 1998 

Per Nilsson, Du och du och du, 1998 

Per Nilsson, Hjärtans fröjd, 1993 

Per Nilsson, Svenne, 2006 

Ulf Nilsson, Den onda kraften, 2005 

Dave Peltzer, Pojken som kallades Det, 1995 

J.K. Rowling, Böckerna om Harry Potter, 1997-

2007 

William Shakespeare, Macbeth, 1606 

Robert Swindells, Vittne, 2005 

Lisa Tetzner, Sotarpojken, 1941 

Johanna Thydell, I taket lyser stjärnorna, 

2003 

Johanna Thydell, Det fattas en träning, 2006 

J.R.R. Tolkien, Bilbo, 1937 

Oscar Wilde, Dorian Gray, 1890 

Emile Zola, Therese Raquin, 1867 

 

Klassisk litteratur 

Carl Jonas Love Almqvist, Det går an, 1839 

Jane Austen, Stolthet och fördom, 1813 

Charlotte Brontë, Jane Eyre, 1847 

Daniel Defoe, Robinson Crusoe, 1719 

Fjodor Dostojevskij, Brott och Straff, 1866 

Gustave Flaubert, Madame Bovary, 1857 

William Golding, Flugornas herre, 1954 

Moa Martinsson 

Wilhelm Moberg, Utvandrarna, 1949 

Emile Zola, Therese Raquin, 1867 

William Shakespeare, Macbeth, 1606 

August Strindberg 

 

Dålig litteratur 

Virginia Andrews 

Kalla Anka 

Barbara Cartland  

Carolyn Keene, Böckerna om Kitty, 1930- 

Sören Olsson och Anders Jacobsson, 

Böckerna om Sune (främst åldersrelaterat), 

1984-2007 

Sören Olsson och Anders Jacobsson, 

Böckerna om Bert (främst åldersrelaterat), 

1987-2008 
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Böckerna om Systrarna Olsen 

Böcker utgivna av förlaget Harlequin 

Margit Sandemo, Sagan om Isfolket, 1982-

1989 

Danielle Steel 

 

4.2 Y-skolan 

Y-skolan är belägen i ett mindre samhälle i Mellansverige. Samhället ligger i en 

kommun angränsande till den X-skolan ligger i. Samhället har ytterst få invånare 

med annan bakgrund än svensk och därav är detta även sällsynt på skolan gällande 

elever och personal. Många av familjerna i samhället har det gott ställt ekonomiskt 

och i flera fall akademisk bakgrund. Skolan är en F-9skola och klasserna på skolan 

går åldersintegrerat om två, alltså består högstadiet på varje avdelning av två klasser, 

en 6-7a och en 8-9a. Varje avdelning på skolan har klasser från förskoleklass upp till 

åk 9 och är indelade i arbetslag därefter. Skolan har ett mindre bibliotek främst med 

böcker avsedda upp till ålder åk 6 då böckerna i huvudsak ärvts från en F-6skola. På 

orten finns inget annat bibliotek utan man får för större utbud söka sig till närmaste 

stads Stadsbibliotek.  

 

4.2.1 Anna 

”Om jag inte behövde tänka på att försörja mig så skulle jag kunna sitta och bara läsa 

och sen ta hand om mina barn på kvällarna. Men på dagarna när de var borta skulle 

jag läsa.” 

Anna 

 

Anna är 35 år och tog sin lärarexamen 1996 inom SO-ämnena. Hon har i tolv år varit 

aktiv lärare inom svenska och SO. 1998 började hon jobba på Y-skolan och 

undervisar i svenska i en åldersintegrerad klass 8-9.  

     Anna beskriver sig själv som en läsare. Hon läser ungefär sex böcker i månaden, 

menar att hon är en allätare och i perioder läser hon barn- och ungdomslitteratur. 

Anna beskriver dock hur denna läsning inte är ett nöje för henne på samma sätt som 

den egna läsningen eftersom det är så starkt kopplat till arbetet. För att hålla sig à 

jour med nyutkommen litteratur brukar hon gå på bibliotekets informationsträffar.  
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     Anna anser att skönlitteraturen gärna får kopplas till ett tema i 

svenskundervisningen ”så att det kommer in naturligt”. Hon menar att 

skönlitteraturen erbjuder mycket att arbeta med, dels diskussioner och reflektioner 

men också ur en språkutvecklande synpunkt. Det allra viktigaste tycker hon dock är 

att skapa ett läsintresse hos eleverna så att de även efter skolan fortsätter att läsa.  

     På Y-skolan har de tillgång till tre olika klassuppsättningar, bland annat Hoppet av 

Moni Nilsson. Denna bok handlar om en invandrarpojke och genom att välja den 

försökte Anna få in någonting som låg utanför eleverna, ”någonting som skiljer sig 

mycket från deras vanliga miljö så att det finns mycket för dem att prata om och 

fundera över”. Andra aspekter Anna tar hänsyn till vid val av litteratur är att det ska 

finnas någonting i böckerna som lockar eleverna och att böckerna inte är för svåra. 

När eleverna ska välja böcker sker det oftast genom att Anna presenterar ett urval för 

dem. Då försöker hon se till att böckerna är i olika svårighetsgrad eftersom eleverna 

är ”så olika goda läsare”. Det kan vara bra att locka eleverna ”med lite enklare och 

sedan kan de gå vidare”. Ibland beställer hon boklådor utifrån genre eller tema från 

Bokcentralen. Utöver klassuppsättningarna är litteraturen Anna använder i 

undervisningen relativt föränderlig. Ibland återkommer litteratur hon använt 

tidigare. Anna använder också noveller i undervisningen. Hon beskriver novellerna 

som tacksamt arbetsmaterial efter som de är korta. Även de som är ” svaga läsare” 

klarar sig igenom en novell och dessutom får man ofta ut mycket av den 

överraskande poängen i slutet. Genom novellerna finns också en möjlighet att ta in 

den klassiska litteraturen i undervisningen i mindre format. Anna är dock noga med 

att poängtera att hon inte anser att den klassiska litteraturen har något direkt 

egenvärde i sig för högstadieeleverna. Anledningen till att hon låter den vara en del av 

undervisningen är att hon själv tycker så mycket om klassisk litteratur. 

     När Anna väljer skönlitteratur försöker hon se till att täcka in strävansmålen från 

kursplanen. Anna menar att det finns annan litteratur hon gärna skulle ha med men 

att tiden inte räcker till eller att den är för svår för många av eleverna. Hon beskriver 

också hur skolans ekonomi sätter gränser vid litteraturinköpen. När skolan var ny 

och skulle beställa in böcker fick svensklärarna pruta ner rejält på de önskemål de 

hade gällande skönlitteratur. ”Det lät som att vi hade 200 000 att köpa in böcker för 

men det skulle även gå till dataprogram och så vidare. Så det blev inte alls så mycket 

inköp av litteratur som vi hade tänkt”. 
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     Det finns ingen litteratur Anna inte vill att eleverna ska ta del av, men anser 

däremot att det finns litteratur som är mindre bra. Hon menar att hon själv läst 

mycket dålig litteratur under sitt liv men beskriver hur man då har något att referera 

till när man läser något som är bra. Anna ger exemplet Harlequinromaner och menar 

att det är ingenting hon skulle rekommendera men inte heller förbjuda. Det finns 

många elever som vill ha Kalle Ankapocket eller Bert-böckerna av Anders Jacobsson 

och Sören Olsson som bänkbok och Anna menar att man borde gå vidare till en riktig 

bok när man kommer upp på högstadiet och betonar att ”när man har läst den 

femtonde Bertboken är kanske inte Bert lika bra”. Hon menar ändå att dessa böcker 

under bokslukaråldern kan vara en ingång till att läsa mer och annat.  

     Anna upplever framförallt två svårigheter kopplade till läsningen av skönlitteratur 

i undervisningen. Det ena är att det är svårt att få tiden att räcka till. Det andra 

handlar om att väcka ett läsintresse hos eleverna. Anna menar att dagens ungdomar 

har så mycket för sig att de inte tar sig tiden att sätta sig ner med en bok, de ”läser 

massor av texter på internet, bloggar och sådant där. Så läser gör de ju, men kanske 

inte det vi tycker är att läsa”. Anna menar att eleverna är mindre läsare av 

skönlitteratur idag än jämfört med när hon började jobba för tolv år sedan. Anna kan 

dock inte se någon direkt skillnad i kön gällande vilka som visar mest intresse för 

läsning. Hon tror att skillnaderna jämnats ut i och med att det dels kommer så 

mycket bra ungdomslitteratur även för killar och dels för att tjejer utökar sina 

aktiviteter på fritiden. För Anna är det viktigare att eleverna läser än vad de läser. 

Hon betonar att ”de utökar ju ändå sitt ordförråd, kan se hur man bildar meningar 

och får en vana att läsa, det tycker jag är viktigare än innehållet”.  

     I arbetsmetoder kring skönlitteraturen varierar Anna sig ganska mycket. Senaste 

tiden har hon arbetat med loggbok kring böckerna som finns i klassuppsättningar. 

Reflektionerna sker då både skriftligt individuellt och muntligt i grupp. Detta 

arbetssätt har fungerat väldigt bra men betonar att det är ”ett hästjobb” att hinna läsa 

och ge respons på allt eleverna skriver. Det händer också att Anna tar hjälp av andra 

lärare och arbetar ämnesintegrerat kring skönlitteraturen. Ibland läser Anna bitar av 

böcker eller berättelser så får eleverna skriva fortsättningen och just nu arbetar de 

med att jämföra olika klassiker och göra författarporträtt. Anna tror på att variera 

arbetsmetoderna för att eleverna inte ska tröttna. Det finns inte en metod för att nå 

fram till samtliga elever utan att man bör variera och prova sig fram.  
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     Enligt Anna är en klassiker en bok som är älskad och läst av många. Anna lyfter 

vad hon kallar för ”de klassiska klassikerna” från 1800-talet som Skattkammarön av 

Robert Louis Stevenson och De Tre Musketörerna av Alexandre Dumas men menar 

att en klassiker inte behöver vara över hundra år. Exempelvis är hon övertygad om att 

även Godnatt Mister Tom av Michelle Magorian vilken utkom under 1980-talet 

kommer läsas och uppskattas även hundra år framåt i tiden. Anna menar att 

klassikerna inte bara läses av en genration och sedan glöms bort utan de lever vidare 

år efter år. Ofta förmedlar de någon lärdom om livet eller gällande 

äventyrsklassikerna att ”man ska våga göra någonting, våga åka jorden runt på 80 

dagar”.  

     Anna är skeptisk till tvingande skönlitterär läsning i skolan. En tvingande kanon 

skulle kunna verka avskräckande och leda till motsatsen, alltså att eleverna skulle 

läsa mindre och att läslusten skulle minska. Anna menar dock att en förslagslista över 

litteratur kunde vara intressant så att man fick lite tips i valet av skönlitteratur. 

Skapandet av en litterär kanon tror Anna också skulle leda till slitningar inom 

lärarkåren. Vissa lärare skulle känna sig tvungna att följa den till punkt och pricka 

medan andra skulle strunta i den. ”Frågan är om man skulle nå målet med att få 

eleverna mer intresserade av böcker med någon sådan där lista. Mycket tveksamt tror 

jag. Och all ny litteratur som är jättebra, ska man bara strunta i den då?”. 

 

4.2.2 Sven  

”Nej det finns egentligen ingen dålig litteratur. Det skulle väl vara om jag skrev en 

bok”. 

Sven 

 

Sven är 44 år och tog sin lärarexamen 1995 i svenska och engelska. Han har arbetat 

på Y-skolan sedan 2001. Han försöker ständigt hålla sig à jour med nyutkommen 

litteratur. Som lärare läser han mest ungdomslitteratur och det är på lediga tider som 

under sommar- och jullov han läser vad han själv vill, för läsglädjens skull.  

     Skönlitteraturen kan enligt Sven användas i undervisningen hela tiden, antingen 

genom bänkbok eller som del av ett större tema. När eleverna läser utvecklar de sitt 

språk, sin läsvana och de lär sig hur man skriver, får ”en överblick av språket”.  Sven 

ser till syftet med temat innan han väljer ut vilken skönlitteratur som ska användas. 
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Genom skönlitteraturen kan eleverna få förståelse för exempelvis hur det var förr. 

Ofta sitter eleverna och läser faktaböcker men genom detta får de inte in tankar och 

känslor från personerna. Ofta beställer Sven boklådor från Bokcentralen med böcker 

anpassade till temat. På biblioteket som finns på skolan finns det mest nyutkommen 

ungdomslitteratur så där kan det vara svårt att hitta till ett tema och åt en hel klass. 

När det väljs ut litteratur tycker Sven att man måste tänka på att det även ska finnas 

talböcker för elever med lässvårigheter. Det är viktigt att man är uppdaterad på 

litteratur så att man kan hjälpa eleverna att finna böcker som passar dem. När det är 

dags att läsa och skriva läslogg kan eleverna själva välja vilken bok de vill läsa. Sven 

handleder dem som har svårt att hitta en passande bok. Sven anser inte att det finns 

någon dålig litteratur. All litteratur kan ge eleverna något att lära sig, är det en dålig 

bok – varför är den inte bra? Det är då eleverna börjar reflektera över det de läser och 

gör jämförelser med annan läst litteratur menar Sven. ”Nej det finns egentligen ingen 

dålig litteratur. Det skulle vara om jag skrev en bok”. 

     Enligt Sven finns det svårigheter kring läsningen av skönlitteratur i skolan. Det 

finns elever som har lässvårigheter och inte vill använda talböcker eftersom ”det är 

skämmigt”. Han anser att det är viktigt att visa dem att det är bra med talböcker, att 

det är en hjälp framåt. Det finns också elever som bara ”bläddrar i böckerna” de sitter 

och tittar runt omkring i klassrummet och vänder ibland blad. Dessa elever får det 

svårt när det är dags att diskutera boken eftersom de inte har läst den. Annan 

svårighet gällande läsning är killarnas delaktighet. Sven påpekar att det är fler killar 

än tjejer som inte vill läsa skönlitteratur. Detta tror han beror på att killar mognar 

och knäcker läskoden senare vilket gör att det tar längre tid för dem. En annan orsak 

är att killarna har andra intressen än läsning, de vill hellre hålla på med sin 

skateboard eller annan sport. Visst finns det killar som läser mycket men det är inte 

så vanligt. Det är viktigt att man hittar deras intresse för att fånga dem. 

     Sven lyfter att det finns flera olika sätt att handskas med litteratur i 

undervisningen. De arbetar mycket utifrån olika teman tillsammans med andra 

ämnen. Sven påtalar vikten av att arbetsmetoderna ska vara reflekterande så att 

diskussioner väcks mellan eleverna. Genom egna reflektioner och i diskussioner med 

andra lär man sig, man tar till sig de andras kunskap och delger sin egen kunskap. Att 

använda sig av läslogg när man läser en bok ger en djupare förståelse för innehållet 

och man tar till sig boken på ett mer analyserande sätt. Sven har också låtit eleverna 
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arbeta i studiegrupper kring litteraturhistoria varpå de fått redovisa för varandra. 

Ibland har de i klassen bokprat där flera olika böcker diskuteras och eleverna får 

redogöra för den bok som de har läst. När man som lärare ska arbeta med 

skönlitteratur menar Sven att man måste ”brinna för det man talar om” vilket ger 

eleverna en bild av att litteratur är roligt och de blir intresserade av böckerna.  

     Klassiker för Sven är den litteratur som är oförglömlig, böcker som har satt spår, 

som berättar något om historien och ger en bild av hur det var under den aktuella 

samtiden. Det är litteratur som har något att föra vidare, som har gjort att det har 

skett förändringar gällande syn på samhälle eller litteratur. Sven menar att ”det är 

jättesvårt att säga vad en klassiker är”. Man måste ju också tänka på alla nya klassiker 

som kommer. Klassiska författare för Sven är Dickens, Shakespeare och Dante 

Alighieri men man får inte glömma Iliaden och Odyssén av Homeros som har gett 

mycket. Genom läroböckerna får vi också en bild av vilken litteratur som är klassiker. 

Sven lyfter att det är viktigt att använda klassiker i undervisningen för att ge en bild 

av de förändringar som har skett. Att man ska känna till att det finns de böcker som 

kallas klassiker, varför just de och vad som gör dem till klassiker. 

      Gällande begreppet litterär kanon ser Sven på det som att alla ska läsa samma bok 

och genom detta få kunskap, alla ska kunna rapa upp samma sak. ”När man har läst 

den kan man säga att nu har alla den här kunskapen. Det ska bara föras vidare och 

vidare”. När man talar om kanon är det ju de äldre, de gamla klassikerna som man 

talar om och inte dagens litteratur. En fördel med eventuell litterär kanon är att 

eleverna enligt Sven skulle få förståelse för de förändringar som har skett inom 

litteraturen men han tycker nackdelarna överväger. Den största nackdelen är att det 

blir svårt att få in nya författare, ”när ska de komma in i skolorna?” undrar Sven. 

 

4.2.3 Litteraturen på Y-skolan 

Detta är den litteratur lärarna uppger att de använder sig av i undervisningen eller på 

annat sätt omnämner under intervjun. Kursiverade titlar/författare omnämns i 

samma sammanhang av fler än en lärare på Y-skolan. Fetstilta titlar/författare 

omnämns även i samma sammanhang av lärare från X-skolan. 
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Litteraturen i undervisningen 

Stig Dagerman, Att döda ett barn (novell), 

1948 

Tage Danielsson, Den första kärleken 

(novell),1963 

Charles Dickens, Oliver Twist, 1838 

David Eddings 

Anne Frank, Anne Franks dagbok, 1947 

Jan Guillou, Arn-böckerna, 1998-2001 

Selma Lagerlöf , Bortbytingen (novell),1915 

Selma Lagerlöf, Gösta Berlings saga, 1891 

Henning Mankell, Böckerna om Wallander, 

1991-2002 

Moni Nilsson, Hoppet, 2007 (klassuppsättn.) 

Magnus Nordin, Årstamördaren, 2007 

(klassuppsättn.) 

Joyce Carol Oates, Stor i käften, 2003 

(klassuppsättn.) 

Marit Paulsen, Liten Ida, 1979 

Erich Maria Remarque, På västfronten intet 

nytt, 1929 

Maj Sjöwall och Per Wahlöö, Böckerna om 

Beck, 1965-1975 

August Strindberg, Ett halvt ark papper 

(novell), 1903 

August Strindberg, Hemsöborna, 1887 

Hjalmar Söderberg, Pälsen (novell), 1898 

J.R.R. Tolkien, Sagan om Ringen, 1954-1955 

Leo Tolstoj, Krig och fred, 1867-1869 

Johan Unenge 

Christina Walldén 

Monica Zak, Alex Dogboy, 2002  

Monica Zak, Pumans dotter, 1986

Klassisk litteratur 

Dante Alighieri, Den gudomliga komedin, 

1317-1320 

Bibeln, cirka 1500 f.Kr.-100 e.Kr. 

Charles Dickens 

Alexandre Dumas, De tre musketörerna, 1844 

Homeros, Iliaden och Odyssén, ca 700 f.Kr. 

Selma Lagerlöf, Gösta Berlings saga, 1891 

Michelle Magorian, Godnatt Mister Tom, 1981 

Willhelm Moberg, Utvandrarna, 1949 

William Shakespeare 

Robert Louis Stevenson, Skattkammarön, 1883 

Sin-leqe-unninni, Gilgamesheposet, 2100 f.Kr.-

2000 f.Kr 

August Strindberg, Hemsöborna, 1887 

Mark Twain, Huckleberry Finn, 1885 

Jules Verne 

Emile Zola 

 

Dålig litteratur 

Kalle Anka 

Cowboyböcker (motsvarande Harlequin för 

killar) 

Böcker utgivna av förlaget Harlequin 

Sören Olsson och Anders Jacobsson 

Böckerna om Bert (främst åldersrelaterat), 

1987-2008
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5 Analys och diskussion av resultat 

I detta kapitel analyseras våra resultat vilka kopplas till relevant litteratur och 

diskuteras. 

 

5.1 Lärarna som läsare och skolorna som läsmiljö 

Nedan presenteras analysschema (Tabell 1) och diskussion av resultat rörande 

lärarna som läsare och skolorna som läsmiljö samt skönlitteraturen i förhållande till 

kvalitetsfrågan. 

 

Tabell 1. Lärarna som läsare och skolorna som läsmiljö 

FRÅGA X-skolan Y-skolan 

Skolbibliotek  Y 

 Lisa Hans Annika Anna Sven 
Är behörig 
svensklärare X X X  Y 
Läser 
ungdomslitteratur 
regelbundet 

X  X Y Y 

Anser att det 
finns dålig 
litteratur 

  X Y  

Anser att det 
finns litteratur 
eleverna inte bör 
läsa 

 X X   

Tycker det är 
viktigare att 
eleverna läser än 
vad 

X   Y Y 

Lyfter fri läsning 
som en viktig del i 
undervisningen 

X X    

Säger sig färgas i 
sin yrkesroll av 
tidigare 
skönlitterära 
upplevelser 

  X Y  

 

Y-skolan erbjuder till skillnad från X-skolan ett skolbibliotek, något både Hans och 

Annika på X-skolan säger sig sakna. Detta påverkar självklart skolan som läsande 

miljö i enlighet med vad Aronsson (2004:24) skriver om skolbiblioteken som 

läsfrämjande och vad Román (2006:154) lyfter rörande stimulans och främjande av 

elevernas läsande.   
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     Fyra av fem lärare (alla utom Hans) uppfyller kravet på vad Brodow och 

Rininsland (2005:49) skriver om att som lärare se till att vara inläst på den 

ungdomslitteratur man erbjuder eleverna. Hans läser inte särskilt mycket över 

huvudtaget och ser uppenbarligen inte läsningen av ungdomslitteratur som något 

lustfyllt utan snarare som ett tvång och skumläser endast vid enstaka tillfällen den 

ungdomslitteratur han ska använda i sin undervisning. Vissa av de andra lärarna ger 

även uttryck för denna syn på ungdomslitteraturen som en del av arbetet och därmed 

inte lika lustfylld som den egna läsningen men tar sig ändå tid i perioder att läsa 

mycket ungdomslitteratur ingående. Samtliga lärare unnar sig läsning av egen 

litteratur, men tydligt är att kvinnorna i vår undersökning gör det i större 

utsträckning än männen som främst läser under längre ledigheter. Anna, Lisa och 

Annika läser även under terminerna och beskriver med varma ord sina förhållanden 

till skönlitteraturen. Rörande den privata läsningen finns alltså ingen skillnad 

skolorna emellan utan skillnaderna i denna undersökning tycks främst bero på kön. 

     Vi ser i sammanställningen att det är två lärare, Annika på X-skolan och Anna på 

Y-skolan, som känner att deras yrkesroll har färgats av tidigare skönlitterära 

upplevelser. Annika berättar att hon har påverkats av sin lärarutbildning och från den 

litteratur som de diskuterade då. Anna inkluderar i undervisningen litteratur som 

hon själv är inspirerad av, främst gäller detta den klassiska litteraturen. Detta kan 

kopplas till Molloys (1996:68) tes om att lärare färgas av sin skönlitterära bakgrund. 

Dock berör ingen av de andra lärarna detta under intervjun. Detta kan spegla sig i att 

Anna och Annika reflekterat kring sitt undervisande jag (Molloy, 1996:67). Att Anna 

och Annika är de av lärarna som mest ingående funderat kring även de övriga 

didaktiska frågorna framkommer längre fram i diskussionen (exempelvis under 

rubrik 5.2.2 Skönlitteraturen i undervisningen).  

 

5.1.1 Skönlitteraturen och kvalitetsfrågan 

Analysen visar att det är två lärare, en på varje skola, som anser att det finns dålig 

litteratur. Detta är främst kopplat till litteratur som passar de yngre åldrarna, att 

eleverna på högstadiet ska ha nått en högre nivå i sin läsning. Litteraturen lärarna 

tänker på är främst Kalle Anka-pocket och Sune- och Bertböckerna. Annan litteratur 

som betraktas som mindre god är bland annat Harleqinromaner och kiosklitteratur. 
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     Det är två lärare på X-skolan som säger att det finns litteratur som de inte vill att 

eleverna ska läsa. De övriga tre, båda på Y-skolan och en på X-skolan, säger att det är 

viktigare att eleverna läser än vad de läser, detta kan man koppla till vad Román 

(2006:58f) skriver om att triviallitteratur kan väcka engagemang hos eleverna och 

sedan leda vidare till mer ”god” litteratur. Deras sätt att resonera kring vilken 

litteratur eleverna ska eller inte ska läsa kan man koppla till vad Molloy (2002:22) 

skriver om att undervisningen inte är fri från värderingar. Det är lärarnas olika 

åsikter som ligger till grund för vad de anser att eleverna ska läsa.          

 

5.2 Skönlitteraturen i undervisningen  

Nedan presenteras analysschema (Tabell 2) och diskussion av resultat rörande de val 

av skönlitterära verk lärarna gör för undervisningen de bedriver. Stora delar av 

diskussionen i detta avsnitt hänvisar till Kursplanen för svenska i grundskolan, se 2.2 

Kursplanen för svenska i grundskolan för överblick av vad som där behandlas 

rörande skönlitteraturen i svenskundervisningen. 

 

Tabell 2. Skönlitteraturen i undervisningen. 

FRÅGA X-skolan Y-skolan 
 Lisa Hans Annika Anna Sven 
Refererar till 
styrdokument vid 
motivering av 
litteraturval  

  X Y  

Låter eleverna 
vara delaktiga vid 
val av litteratur 

X X X Y Y 

Förespråkar 
användningen av 
klassuppsättningar 

 X X Y Y 

Använder sig av 
förbeställda 
boklådor i 
undervisningen 

   Y Y 

Förespråkar 
användningen av 
noveller i 
undervisningen 

   Y  

Förespråkar 
användningen av 
talböcker i 
undervisningen 

    Y 

 

Endast två av lärarna, Annika och Anna, motiverar sina val av litteratur genom 

kursplanen. Anna gör det i större utsträckning än Annika som bara i förbigående vid 

ett tillfälle under intervjun hänvisar till kursplanen och ett av dess strävansmål. Som 
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tidigare nämnt är Anna den enda av lärarna som inte är behörig svensklärare.  

Måhända känner hon i större utsträckning än de andra lärarna därför att hon måste 

se till att täcka in strävansmålen för att ”platsa” som svensklärare.  

     I enlighet med vad Maltén (1995:44) beskriver ställer den målstyrda skolan stora 

krav på den enskilde läraren och utformningen av undervisningen. För att finna det 

ultimata undervisningsstoffet, i detta fall skönlitteraturen, som passar för eleverna 

och överensstämmer med målen i kursplanen måste lärarna lägga ner mycket tid. Det 

handlar även om en tolkning av kursplanen och denna tolkning kan ge upphov till 

osäkerhet. Arbetar man däremot aktivt och kontinuerligt för att uppfylla kraven i 

kursplanen som Anna och Annika gör har man förmodligen en klar bild av 

kursplanens (Skolverket, 2000) budskap. Tolkningsutrymmet i kursplanen innebär 

också att lärarna i mångt och mycket är fria att själva avgöra vilken litteratur som 

passar för eleverna. Eftersom de själva står för tolkningen anser måhända lärarna att 

inget systematiskt arbete mot kursplanens inlärningsmål krävs. Genom detta fattar 

lärarna självständigt beslut kring skönlitteraturen och ser inte valen som direkt 

anknutna till kursplanen. Därmed finns heller inga vidare paralleller till kursplanen 

då vi ber dem motivera sina val utan de går till sina personliga uppfattningar och 

upplevelser kring skönlitteraturen ifråga. I det här fallet kan alltså valen vara 

medvetna men inte i direkt förhållande till kursplanen utan snarare utifrån deras 

egna, personliga bilder av vilket undervisningsstoff som är lämpligt. Vi anser i 

enlighet med Molloy (1996:71) att ett medvetet val av en bok bör kunna motiveras 

och denna motivering kan i sig visa att läraren arbetar systematiskt och kontinuerligt 

mot inlärningsmålen. Alltså bör kursplanen för svenska vara en given motivering för 

de medvetna val lärarna har gjort gällande skönlitteraturen, åtminstone i de fall där 

kursplanen betraktas som ett ”levande dokument”. Denna undersökning visar att 

endast två av lärarna, Anna och Annika gör det. Dock betonar samtliga lärare att de 

väljer litteratur med hänsyn till syftet med det tema eller den uppgift de för tillfället 

ska arbeta med. 

     På Y-skolan är användningen av klassuppsättningar ett faktum, ingenting som 

ifrågasätts eller som har väckt diskussioner lärarna emellan. Detta kan sättas i 

relation till X-skolan där klassuppsättningarnas vara eller icke vara framstår som ett 

infekterat ämne trots att två av tre lärare är förespråkare. Tydligt finns olika åsikter 

angående detta inom lärarkåren. Motsättningarna tycks göra valet av att använda 
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klassuppsättningar aningen tabubelagt då man vet att det är ifrågasatt. Ingen av X-

skolans lärare talar under intervjuerna om klassuppsättningarna som en självklarhet 

utan lyfter dessa motsättningar och tudelade åsikter. Skillnaden kan bero på att X-

skolan är en så pass mångkulturell skola i jämförelse med Y-skolan där de flesta av 

eleverna har en gemensam bakgrund och därmed en gemensam utgångspunkt inför 

läsningen. Detta måste självklart underlätta vid val av klassuppsättningar något som 

även Brodow och Rininsland (2005:119) lyfter. Exempelvis beskriver Anna hur hon 

väjer boken Hoppet av Moni Nilsson för att den handlar om något som ligger utanför 

samtliga elevers närmaste verklighet.  

     Att välja bort att arbeta med läsning av och diskussioner kring böcker i helklass 

kan även ha att göra med att läraren vill undvika vad Malmgren(1986:99) beskriver 

som instrumentalisering. Denna styrning in mot rätta svar kring frågor som väcks 

under läsningen kan möjligtvis öka då läsning och diskussion sker i helklass eftersom 

läraren vill att alla ska hänga med och få likvärdiga kunskaper. Det mest effektiva 

sättet Malmgren (1986:113) rekommenderar för att motverka instrumentaliseringen 

är just att välja skönlitterära texter eleverna känner igen sig i, i detta fall en och 

samma bok för hela klassen, något som alltså förmodligen är lättare att göra på Y-

skolan än på X-skolan.  

      Nämnvärt är att trots att vi aldrig definierar ordet skönlitteratur för lärarna inför 

eller under intervjun utgår samtliga lärare på X-skolan under intervjuerna från att 

det endast rör sig om romaner i bokform. Den sammanställning av skönlitteraturen 

de använder i undervisningen visar sig dock inkludera ett drama (William 

Shakespeare, Macbeth). Detta är dock inget någon av lärarna på X-skolan under 

intervjuerna lyfter eller ens berör. Anna och Sven på Y-skolan tar däremot under 

intervjuerna upp både arbetet med noveller (något vi även kan se i 

sammanställningen av den litteratur de använder) och talböcker, vilket visar på 

större bredd i synen på skönlitteratur. 

     Rörande den spridning i ålder och ursprung som skönlitteraturen i undervisningen 

enligt kursplanen (Skolverket, 2000) bör ha kan man se vissa skillnader skolorna 

emellan. Sammanställningen av den litteratur X-skolan använder sig av i 

svenskundervisningen är visserligen mer omfattande än Y-skolans men man kan 

ändå se en tydlig tyngdpunkt i den relativt nyutkomna litteraturen, 12 av listans 38 

verk är skrivna under 1990-talet och 15 är skrivna under 2000-talet. Ju längre 
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tillbaka i tiden vi kommer desto färre är verken och endast ett verk är skrivet tidigare 

än 1800, William Shakespeares Macbeth, 1606. Detta kan dock ställas i kontrast till 

Y-skolan där det äldsta verket som aktivt används i undervisningen är Leo Tolstojs 

Krig och Fred, 1867-1869. Y-skolan använder främst skönlitteratur skriven mellan 

just 1867 och 1989, 15 stycken av listans totalt 21 skönlitterära verk hör hit. Endast 2 

verk är skrivna under 1990-talet medan 6 böcker (samtliga 3 böcker som används i 

klassuppsättning inkluderade) är skrivna under 2000-talet. Även om spridningen på 

de båda skolorna är ojämnt fördelad över århundradena kan man säga att de 

uppfyller kursplanens (Skolverket, 2000) krav om skönlitterära verk från olika tider. 

Dessutom bör betonas att det faktum att tyngdpunkten ligger på relativt 

nyutkommen barn- och ungdomslitteratur beror på att detta är bäst lämpat och 

relaterbart för högstadiets elever.   

     Spridningen av skönlitteratur från olika delar av Sverige, Norden och världen 

(Svenska - Kursplan, Skolverket, 2000) är dock inte lika stor. Av de 30 författare X-

skolan inkluderar i sin undervisning är knappt hälften, 13 stycken utländska, i 

relation till Y-skolans 7 av 21 (en tredjedel). Denna spridning måste väl ses som 

godkänd men däremot lyser författare från Nordens övriga länder med sin frånvaro. 

Likaså är tydligt att de utländska författare som inkluderas i så gott som samtliga fall 

stammar från Västvärlden. Påpekas bör även att trots X-skolans stora mångfald av 

kulturer tycks ingen litteratur väljas utifrån dessa elevers kulturarv. Y-skolan som 

däremot har en avsaknad av mångkulturalitet väljer litteratur (Hoppet av Moni 

Nilsson) som för in denna aspekt i undervisningen som kontrast till den värld 

eleverna befinner sig i. Lpo 94 (Skolverket, 1994) betonar att skolan ska främja 

elevernas utveckling av förståelse för andra människor och kulturer. Här understryks 

även vikten av ett kulturarv för identitetsutvecklingen. Därtill lyfts att undervisningen 

ska vara anpassad utifrån elevernas erfarenheter, bakgrund, språk och kunskaper. 

 

5.3 Litteraturdidaktiska arbetsmetoder 

I nedanstående analysschema (Tabell 3) och efterföljande diskussion av resultat 

behandlas lärarnas val av litteraturdidaktiska arbetsmetoder.  
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Tabell 3. Litteraturdidaktiska arbetsmetoder. 

FRÅGA X-skolan Y-skolan 
 Lisa Hans Annika Anna Sven 
Refererar till 
styrdokument vid 
motivering av 
arbetsmetodval 

     

Låter eleverna var 
delaktiga vid val 
av arbetsmetoder 

     

Säger sig integrera 
läsningen i ett 
större tema där 
också skrivande 
och samtal ingår 

X X X Y Y 

Säger sig använda 
recension 
och/eller referat 
som arbetsmetod 

X X X   

Säger sig använda 
gruppdiskussioner 
som arbetsmetod 

X X X Y Y 

Säger sig använda 
läslogg som 
arbetsmetod 

   Y Y 

Säger sig använda 
författarporträtt 
som arbetsmetod 

   Y  

 

Analysschemat visar att det inte är någon av lärarna som motiverar sitt val av 

arbetsmetoder genom styrdokumenten. Som vi tidigare nämnt (i samband med val av 

skönlitteratur) visar detta att kursplanen inte ses som ett ”levande dokument”. 

Individanpassning tycks enligt lärarna vara något viktigt vid valet av arbetsmetod 

men märkligt nog låter ingen av dem eleverna vara delaktiga i valet av arbetsmetod. 

Att läraren bör basera undervisningen på individens förutsättningar står i Lpo 94 

(Skolverket, 1994) och tydligt är att lärarnas val av arbetsmetoder även i praktiken 

tycks utgå från elevernas förutsättningar och personliga utveckling. Valet av 

arbetsmetod tycks överlag även vara starkt knutet till det tema eller område man för 

tillfället arbetar inom vilket visar på anknytning till Molloys (2002:36ff) didaktiska 

frågor och den medvetenhet hon skriver att man som lärare bör ha för att göra 

arbetet med litteratur som en del i undervisningssammanhanget. Överhuvudtaget 

tycks de didaktiska frågorna (Vad, Hur, Varför, Vem, När, Var, Med vem, Molloy 

2002:36ff) aktuella på de båda skolorna då vi utifrån intervjuerna kan se att lärarna 

funderat över samtliga. 

     Om man ser ur ett individperspektiv kan de som arbetar med klassuppsättningar 

hamna i vad Molloy (2002:41) kallar rutinisering vilket innebär att man inte tänker 
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på vem-frågan och reflekterar över målet med uppgiften. Dock nämner Anna på Y-

skolan att hon i perioder arbetar med olika arbetsmetoder och betonar att man som 

lärare måste variera sig för att finna bra arbetssätt. Variation gör att eleverna inte 

tröttnar lika lätt och dessutom undviks denna rutinisering. 

     Analysen visar att alla lärare ser till att läsningen av skönlitterära böcker ska vara 

integrerade i ett större tema där skrivande och samtal ingår. Ingen av lärarna lyfter 

att detta är en del i Kursplanen för svenska men de säger att de arbetar med denna 

integrering. På X-skolan arbetar alla tre lärarna med referat eller recensioner där de 

integrerar skrivandets utveckling men på Y-skolan arbetar de hellre med läsloggar 

vilket enligt Molloy (1996:69) är ett bra arbetssätt där alla elever får angripa boken 

med sina egna åsikter kopplat till deras erfarenheter. Anna beskriver detta arbetssätt 

som givande men menar att arbetet med att läsa elevernas reflektioner och givandet 

av respons på dessa är ett ”hästjobb”. På båda skolorna arbetar man med 

gruppdiskussioner som ett sätt att ta till sig läst bok, något Molloy (1996:69) 

beskriver kan ge eleverna andras åsikter och upplevelser. Eftersom alla har olika 

erfarenheter kan de läsa in olika perspektiv och få olika åsikter kring boken. I 

intervjuerna framgår det att det på båda skolorna förekommer boksamtal (bokprat) 

där läraren eller någon från biblioteksfilialen (X-skolan) presenterar böcker för 

eleverna som de får välja mellan inför ett nytt lästema. 

     Den minst populära arbetsmetoden är enligt analysschemat författarporträttet 

vilket Anna brukar använda sig av. Detta kan kopplas till att eleverna enligt 

Kursplanen för svenska (Skolverket, 2000) ska tillägna sig kunskaper kring inte bara 

litterära verk utan också författarskap från olika tider. Arbetet med författarporträtt 

är något som Annika på X-skolan tydligt vänder sig emot, hon anser det som en 

alltför omfattande uppgift för högstadiets elever.  

 

5.4 Skönlitteraturen och kunskapsutvecklingen 

Nedan presenteras analysschema (Tabell 4) och diskussion av resultat rörande 

elevernas kunskapsutveckling i förhållande till skönlitteraturen och dess 

arbetsmetoder. Aspekterna i analysschemat har sin grund i styrdokumenten. 

Begreppet ” att arbeta skönlitterärt” innebär att använda sig av skönlitteratur i 

svenskundervisningen. 
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Tabell 4. Skönlitteraturen och kunskapsutvecklingen.  

FRÅGA X-skolan Y-skolan 
 Lisa Hans Annika Anna Sven 
Lyfter läslust 
som orsak att 
arbeta 
skönlitterärt 

X  X Y Y 

Lyfter 
inspiration som 
orsak att arbeta 
skönlitterärt 

X   Y  

Lyfter nya 
perspektiv och 
vidgande av 
vyer som orsak 
att arbeta 
skönlitterärt 

X X X Y Y 

Lyfter empati 
och acceptans 
som orsak att 
arbeta 
skönlitterärt 

  X   

Lyfter vikten av 
reflektioner och 
diskussioner 
som orsak att 
arbeta 
skönlitterärt 

X X X Y Y 

Lyfter vikten av 
ett kulturarv 
som orsak att 
arbeta 
skönlitterärt 

X     

Lyfter historiska 
perspektiv som 
orsak att arbeta 
skönlitterärt 

X X X Y Y 

Lyfter litterär 
kompetens som 
orsak att arbeta 
skönlitterärt 

X X X Y  

Lyfter 
språkutveckling 
som orsak att 
arbeta 
skönlitterärt 

X X X Y Y 

Lyfter 
skrivteknisk 
utveckling som 
orsak att arbeta 
skönlitterärt 

X X X Y Y 

 

Av analysschemat framgår vilka aspekter lärarna ser som de primära vid arbetet med 

skönlitteraturen. Man kan också tydligt se att det inte är några större skillnader 

skolorna emellan gällande detta område. Samtliga lärare tycks ha liknande 

uppfattningar. Två punkter i analysschemat skiljer sig dock skolorna emellan: 

läslusten som orsak och den litterära kompetensen som orsak. Samtliga lärare på X-
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skolan lyfter den litterära kompetensen som en orsak att arbeta skönlitterärt medan 

bara en av Y-skolans lärare gör det. Gällande läslusten som orsak är Y-skolans båda 

lärare överens medan en lärare på X-skolan inte påpekar denna aspekt. Den litterära 

kompetensen ses sammantaget som viktigare än läslusten på X-skolan. Skillnaden 

kan bero på det faktum att X-skolan inte har något bibliotek och därmed känner ett 

större ansvar att bredda elevernas litterära kompetens, något som eleverna på Y-

skolan med hjälp av biblioteket kan klara av själva. 

     Framträdande i analysschemat är även punkterna som berör utvecklande av 

empati och acceptans samt vikten av ett kulturarv som endast har varsin företrädare. 

Detta kan alltså ses som de minst viktiga punkterna gällande kunskapsutvecklingen 

och tas båda upp av lärare på X-skolan. Ingen av lärarna på Y-skolan lyfter dessa 

aspekter.  

     Slår man ihop skolorna kan man se att den viktigaste orsaken till att arbeta 

skönlitterärt i undervisningen tycks vara ett människoutvecklande perspektiv där 

eleverna lär sig om sin omvärld och i relation till den. Under detta kan vi lägga 

vidgandet av vyer och nya perspektiv, vikten av att reflektera och diskutera samt 

kunskap ur ett historiskt perspektiv. Denna människoutvecklande aspekt är något 

som lyfts i mycket av den litteratur vi tidigare presenterat. Skönlitteraturen förväntas 

stå för något djupare än endast faktakunskaper, något vi både kan läsa oss till och se i 

analysschemat. Bland annat understryker Svedner (1999:43) hur litteraturen ska 

presentera idéer och problem vilka kan utvecklas till erfarenheter. Amborn och 

Hansson (1998:22) menar att läsandets inverkan på tanken är motsvarande den 

regnet har på grödan och Rosenblatt (2002: 148) menar att eleverna genom 

skönlitterära upplevelser kan utveckla en social känslighet genom vilken de klarar av 

att se de egna handlingarnas inverkan hos andra individer. Den 

människoutvecklande aspekten följs tätt av det rent språktränande perspektivet 

under vilket vi kan lägga punkterna språkutveckling och skrivteknisk utveckling. 

Även denna aspekt framhålls i litteraturen, bland annat av Román (2006:57) som 

nämner att skönlitteraturens roll kan vara att representera det språkliga, av Amborn 

och Hansson (1998:18) som menar att läsningen är av mycket stor betydelse för 

språkutvecklingen och av Svedner (1999:43) som beskriver hur skönlitteraturen 

stimulerar till utveckling av språket. Vikten av samtliga av ovan nämnda aspekter 

nämns i Kursplanen för svenska (Skolverket, 2000). 
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     Skönlitteraturen används alltså ur två perspektiv i svenskundervisningen, ett 

abstrakt och individuellt, vilket helt beror på vem läsaren är och hur han eller hon tar 

till sig innehållet, och ett mer konkret, det språkliga, där kravet på litteraturen främst 

är att språkbehandlingen är god och visar på ett gott exempel.  

 

5.5 Litteraturdidaktiska dilemman 

I följande avsnitt presenteras analysschema (Tabell 5) och diskussion av resultat 

vilket berör de litteraturdidaktiska dilemman lärarna lyfter. Avsnittet består av fyra 

underrubriker vilka alla berörs i analysschemat (skolornas ramar, eleverna som 

läsare, kön och skönlitteratur och läslust kontra läskrav). 

 

Tabell 5. Litteraturdidaktiska dilemman. 

FRÅGA X-skolan Y-skolan 
 Lisa Hans Annika Anna Sven 
Lyfter 
skillnaderna i 
kön som 
svårighet vid 
arbetet med 
skönlitteratur 

X X X  Y 

Lyfter elevernas 
olika 
förutsättningar 
som svårighet 
vid arbetet med 
skönlitteratur 

X X X Y Y 

Lyfter 
motsättningar 
mellan lärarkår 
och ledning som 
svårighet vid 
arbetet med 
skönlitteratur 

  X Y  

Lyfter 
motsättningar 
inom lärarkår 
som svårighet 
vid arbetet med 
skönlitteratur 

X  X   

Lyfter 
begränsade 
ekonomiska 
resurser som 
svårighet vid 
arbetet med 
skönlitteratur 

  X Y  

Lyfter 
begränsningar i 
tid som 
svårighet vid 
arbetet med 
skönlitteratur 

   Y  
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5.5.1 Skolornas ramar 

I analysschemat framgår att skolan som ju är en förutsättning för skolarbetet också 

innebär vissa begränsningar (fyra sista punkterna i analysschemat), något som även 

Stensmo (1997:20) lyfter. Hans och Sven tycks vara oberörda av dessa men var och 

en av kvinnorna lyfter åtminstone någon av dessa fyra aspekter (motsättningar inom 

lärarkår eller mellan lärarkår och ledning, begränsning av ekonomi och begränsning 

av tid). Tydligt är dock att Y-skolan inte tycks ha några problem med motsättningar 

inom lärarkåren till skillnad från X-skolan. Maltén (1995:207) betonar att arbetet i 

lag kan ställa höga krav på läraren och att det kan vara särskilt svårt om man blir 

inblandad i en konflikt med skolledning eller kollega. Dessa konflikter kan självklart 

påverka undervisningen man bedriver och de val man gör för den, något som vi 

tidigare nämnt. Motsättningarna med skolledningen tycks enligt vår undersökning 

främst röra skolans ekonomiska resurser. Annika uttrycker irritation över att X-

skolan inte har något skolbibliotek och Anna påpekar att den summa pengar Y-skolan 

skulle köpa in böcker för även gick till andra saker. Både Anna och Annika påpekar 

att dessa bristande resurser innebär begränsningar och att det är det som gör att man 

är tvungen att välja bort vissa saker. 

     Intressant är aspekten rörande tidsbrist vilken endast Anna tar upp. Detta kan 

knytas till hur hon som obehörig lärare gett uttryck för att ständigt arbeta för att 

uppfylla kraven i Kursplanen för svenska (Skolverket, 2000). Med dessa krav på sig 

är det måhända inte konstigt att tiden tycks otillräcklig. Även Molloy (1996:73) och 

Román (2006:57) betonar hur stora klasser och korta lektionstillfällen påverkar 

undervisningen inom skönlitteraturen, en tidsbrist som självklart blir mer påtaglig ju 

större krav man som lärare ställer på sig själv och sin undervisning. 

      

5.5.2 Eleverna som läsare 

Samtliga lärare menar att elevernas olika förutsättningar och olika goda läskunskaper 

innebär en svårighet för arbetet med skönlitteratur. Denna svårighet i att förstå och 

förutsäga elevernas läsning (Svedner, 1999:36) och även spridningen av läsartyper i 

en klass (Brodow och Rininsland, 2005:98f) innebär att läsningen av och arbetet 

kring en bok i en klass med 30 elever kan resultera på 30 olika sätt. Detta innebär att 

undervisningen inte alltid blir som man tänkt sig vilket kan vara både tidskrävande 

och påfrestande. Både Anna och Sven på Y-skolan lyfter svårigheten med elever som 
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dels på grund av tidsbrist, dels bristande läskunskaper endast ytläser litteraturen och 

aldrig riktigt kommer in i boken, något som även Brodow och Rininsland (2005:98f) 

nämner. Detta kan enligt Imsen (2006:437) leda till liten läslust vilket får 

konsekvenser för undervisningen. 

     Elevinflytande kan enligt Stensmo (1997:35) medföra att eleverna i skolarbetet 

blir både mer engagerade och fokuserade. Som tidigare nämns tycks elevinflytande 

på de båda skolorna främst tillämpas i valet av skönlitteratur men inte alls gällande 

val av arbetsmetoder. Samtliga av lärarna tycks vara väl medvetna om att 

individualisering bör tillämpas men i enlighet med vad Svedner (1999:21) skriver kan 

detta vara svårt att tillämpa trots goda intentioner, särskilt högre upp i åldrarna då 

allt högre krav ställs på eleverna. 

 

5.5.3 Kön och skönlitteratur 

I enlighet med vad Molloy (2007:51) skriver anser fyra av fem lärare i vår 

undersökning att det är skillnader i kön gällande läsningen av skönlitteraturen och 

att detta innebär konsekvenser för undervisningen. Den enda läraren som inte menar 

att det är några direkta skillnader är Anna på Y-skolan. Hon tycker sig ha sett en 

förändring de senaste åren och påpekar att både pojkar och flickor har många 

fritidsintressen och sysselsättningar utöver skolan vilka de prioriterar framför läsning 

av skönlitteratur. Anna påpekar också att det finns mycket bra ungdomslitteratur 

som riktar sig till pojkar, något som Annika på X-skolan menar att det är ont om. 

Molloy (2007:51) betonar dock att hon tror att flickor läser mer skönlitteratur än 

pojkar, något som alla lärarna utom Anna lyfter, men hon betonar, precis som Lisa 

och Annika på X-skolan att detta snarare handlar om en social och kulturell 

konstruktion än en biologisk. Hans och Sven verkar dock vara inne på det senare, att 

pojkarna mognar senare och har svårare att koncentrera sig, men också att pojkarna 

har andra, mer manliga fritidsintessen (fotboll, skate) vilka inte riktigt går ihop med 

läsning. Den åsikt att skillnaderna flickor och pojkar emellan leder till svårigheter vid 

läsningen av skönlitteratur tycks alltså inte bero på om läraren är man eller kvinna. 

Dock skiljer sig åsikterna kring vilka orsakerna bakom dessa könsskillnader är mellan 

de manliga och kvinnliga lärarna i undersökningen.  
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5.5.4 Läslust kontra läskrav 

I vår undersökning framgår att skönlitteraturen kan läsas utifrån olika aspekter. Dels 

lyfter lärarna att skönlitteraturen ska läsas med intentionen att väcka läslust och 

läsglädje men också för förvärvandet av kunskaper inom olika områden. Som tidigare 

nämnts ser båda lärarna på Y-skolan och två av tre lärare på X-skolan läslusten som 

en orsak att arbeta skönlitterärt. Att den skönlitterära undervisningen ska innefatta 

båda dessa något motsatta aspekter kan i enlighet med vad Román (2006:154) 

skriver innebära ett dilemma för undervisningen men det är inget någon av lärarna 

direkt lyfter. Däremot kan elevernas bristande intresse för skönlitteraturen, som 

bland annat Anna nämner vara ett resultat av dessa motsättningar. Elever som är 

vana vid en kravfylld läsning kan ha svårt att förstå vad lustfylld läsning innebär. 

Precis som Svedner (1999:41) skriver är skönlitteraturens roll i svenskundervisningen 

i dag mer omfattande än vad den var för cirka 50 år sedan, vilket kan ha en inverkan 

på eleverna som läsare. Exempelvis påpekar Anna att hon ser att eleverna var mer av 

läsare när hon började arbeta för tolv år sedan. Skönlitteraturen som kunskapsforum 

tycks också vara mer omfattande ju längre upp i åren man kommer, något som Lisa 

kopplar till att eleverna i mindre omfattning läser av fri vilja ju äldre de blir. Att 

skönlitteraturen ska leda till kunskap är något som Svedner (1999:41) påpekar men 

han understryker även att lärarna för att eleverna ska kunna tillägna sig denna 

kunskap måste tillhandahålla skönlitteratur som fängslar. 

 

5.6 Klassiker och kanon 

Nedan presenteras analysschema (Tabell 6) och diskussion av resultat vilket 

behandlar klassisk litteratur och kanonbildningar samt lärarnas tolkning av och 

inställning till detta. 
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Tabell 6. Klassiker och kanon. 

FRÅGA X-skola Y-skola 
 Lisa Hans Annika Anna Sven 
Förespråkar 
användningen 
av klassiker i 
undervisningen 

 X X  Y 

Använder 
klassiker 
regelbundet i 
undervisningen 

 X X Y Y 

Anser att det 
finns en litterär 
kanon 

X X X   

Förespråkar en 
litterär kanon      
Känner sig styrd 
av en litterär 
kanon 

  X   

 

Den tydligaste skillnaden skolorna emellan som framgår av analysschemat ovan är 

den att samtliga lärare på X-skolan anser att det finns en litterär kanon medan ingen 

av lärarna på Y-skolan gör det. Dock förespråkar ingen av lärarna användandet av en 

litterär kanon i enlighet med vissa av de motståndarargument Román (2006:59) och 

Thavenius (1999:133) presenterar. Både Anna på Y-skolan och Hans på X-skolan 

menar däremot att de gärna skulle se en förslagslista över skönlitterära verk att 

använda i svenskundervisningen men Anna är noga med att påpeka att den inte får 

vara tvingande. Dessutom ifrågasätter både hon, Annika och Lisa vem som skulle 

skapa denna kanon och vem det är som avgör vilken litteratur som hör hemma i 

undervisningen. I enlighet med vad Thavenius (1999:133) skriver påpekar både Sven 

och Anna på Y-skolan att en litterär kanon skulle utestänga nyare litteratur. Annika 

är den enda av lärarna som säger sig vara styrd av en litterär kanon. Som tidigare 

nämns ser hon sig som starkt färgad av sin egen utbildning och har svårt att se sig 

som frånkopplad från dessa tidigare skönlitterära upplevelser. 

     Trots dessa motsättningar mot en eventuell litterär kanon använder sig fyra av fem 

lärare av klassiker i undervisningen, litteratur som enligt de flesta av dem har ett 

värde som sträcker sig över tid och ett innehåll som påverkat samtiden. Lisa anser att 

klassikerna kan vara väl svåra för eleverna på högstadiet i enlighet med vad Brodow 

och Rininsland (2005:74) tar upp och Anna menar att hon snarare använder sig av 

viss klassisk litteratur i sin undervisning för att hon själv tycker så pass mycket om 

den och inte för att de är just klassiker. Samtliga lärare på X-skolan påpekar att 
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läsningen av klassisk litteratur är ett måste för de elever som siktar mot ett högre 

betyg. 

 

 

6 Avslutning 

I detta kapitel presenteras en sammanfattning av studien och de slutsatser vi dragit. 

Här ges även förslag på hur fortsatta studier inom ämnet kan genomföras. 

 

6.1 Sammanfattning och slutkommentarer 

Kursplanen för svenska (Skolverket, 2000) återkommer ständigt till att 

skönlitteraturen bör ha en central roll i svenskundervisningen, något som vi tydligt 

kan se att lärarna i vår undersökning håller med om. Två lärare i undersökningen 

menar att det finns mindre god litteratur men däremot påpekar flera av lärarna att 

det finns litteratur som eleverna under skoltid inte bör läsa. Detta rör sig främst om 

litteratur som är skriven för de lägre åldrarna och därmed både innehållsmässigt och 

språkligt är för enkla för högstadiets elever.  

     Skönlitteraturen som lärarna väljer för undervisningen tycks väljas beroende på 

vilket tema eller vilken uppgift som för närvarande behandlas. Lärarna har alltså 

ingen konstant litteraturlista vilken de utformar undervisningen utifrån, med 

undantag för Y-skolans klassuppsättningar. Valet av litteratur formas utifrån vem 

läraren är som förmedlare och vem eleven är som läsare. Understrykas bör att endast 

två av lärarna, en på respektive skola, motiverar sina val av skönlitteratur genom 

kursplanen och att ingen av lärarna gör det gällande valet av arbetsmetoder. Det 

kontinuerliga arbetet för att uppfylla kursplanens strävansmål tycks alltså vara 

sällsynt och det kan bero på kursplanens stora tolkningsutrymme. Litteraturen som 

används i undervisningen har relativt god spridning gällande utgivningsår (något 

större tidsspann på X-skolan) men desto sämre gällande länder. Tyngdpunkten ligger 

på svenska författare och inga författare härstammar från något av övriga länder i 

Norden. Resterande litteratur har i huvudsak sitt ursprung Västvärlden. Trots X-

skolans mångkulturalitet väljs alltså ingen litteratur utifrån denna spridning av 

kulturarv. Y-skolan som däremot har en avsaknad av mångkulturalitet väljer 

litteratur som för in denna aspekt i undervisningen. Denna skillnad skolorna emellan 
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kan också vara en bidragande faktor till att Y-skolan men inte X-skolan använder sig 

frekvent av klassuppsättningar. Det är lättare att välja en och samma bok för en hel 

klass om eleverna har en liknande bakgrund.  

     Samtliga lärare säger sig integrera läsningen i ett större tema där också samtal och 

skrivande ingår och de är alla noga med att understryka vikten av att eleverna 

diskuterar och reflekterar kring den litteratur de tagit del av. Därmed är också 

muntliga gruppdiskussioner den vanligaste arbetsmetoden. På X-skolan använder 

man sig av traditionella recensioner och referat medan man på Y-skolan fokuserar på 

arbetet med loggbok vilket är ett mer analyserande arbetssätt. 

     Användningen av skönlitteraturen i undervisningen bidrar, både enligt lärarna och 

den litteratur vi tagit del av, bland annat till att utveckla och ge kunskaper om 

språket, historien och andra länder och kulturer men också till att eleven utvecklas 

som människa och lär sig att uttrycka sig och ta del av andras uttryck. 

Skönlitteraturen kan läsas med intentionen att väcka läslust och läsglädje men ses 

också som en stark faktor till förvärvandet av kunskaper inom olika områden. 

     De svårigheter lärarna uppmärksammar gällande läsningen av skönlitteratur i 

undervisningen handlar främst om elevernas olika förutsättningar och 

könsskillnader. Åsikten att könsskillnaderna leder till en svårighet vid läsningen av 

skönlitteratur i skolan tycks inte bero på om läraren är man eller kvinna. 

Uppfattningen kring vilka bakomliggande orsaker dessa könsskillnader har skiljer sig 

dock mellan de manliga och kvinnliga lärarna i vår undersökning. De manliga lärarna 

tycks luta åt att eventuella könsskillnader som har betydelse för arbetet med 

skönlitteratur i skolan är biologiska medan de kvinnliga lärarna snarare ser de som 

socialt och kulturellt betingade. 

     Samtliga lärare på X-skolan anser att det finns en litterär kanon medan ingen av 

lärarna på Y-skolan gör det. Ingen av lärarna i vår undersökning förespråkar dock en 

litterär kanon. Trots dessa motsättningar mot en litterär kanon använder sig fyra av 

fem lärare av klassiker i sin undervisning. Samtliga lärare på X-skolan påpekar att 

läsningen av klassisk litteratur är ett måste för de elever som siktar mot ett högre 

betyg. 

     Vi har således i enlighet med vårt syfte kunnat ge en bild av vilken skönlitteratur 

som används i svenskundervisningen på högstadiet. Undersökningen ger en 

presentation och analys av hur svensklärarna på de två olika skolorna resonerar kring 



58 

 

de val de gör rörande skönlitteraturen i svenskundervisningen. Dessutom presenteras 

de litteraturdidaktiska arbetsmetoder svensklärarna använder sig av och de 

motiveringar de ger till varför man bör arbeta på detta sätt. Vi har sett till likheter och 

olikheter och kommit fram till att trots stora övriga skillnader är skolorna relativt lika 

rörande skönlitteraturen och dess roll i svenskundervisningen.   

 

6.2 Framåtblickar 

Inför en eventuell ytterligare undersökning på ämnet skulle man kunna observera 

litteraturundervisningen på högstadiet för att se hur den faktiskt går till. Man skulle 

också kunna intervjua eleverna och ställa frågor kring vad de anser att de får ut av 

litteraturundervisningen och hur de ser på den, vad de tycker är bra och vad de 

saknar. Därtill skulle man kunna göra en mer omfattande studie, eventuellt med 

hjälp av enkäter, för att få en tydligare bild av den skönlitteratur som används på 

högstadiet – finns det någon litterär kanon i dagens svenska skola? 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

1: Vad heter du? Hur gammal är du? När tog du din lärarexamen? 

2: Hur länge har du varit verksam svensklärare? Vilka andra ämnen 
undervisar du i? Hur länge har du arbetat på denna skola? I vilka åldrar 
undervisar du i svenska? 

3: Vilket förhållande har du till skönlitteratur? Hur mycket läser du? Vad 
läser du? Läser du ofta ungdomslitteratur? Hur håller du dig à jour med 
nyutkommen litteratur? 

4: När tycker du att skönlitteratur ska användas i undervisningen? 

5: Varför tycker du att skönlitteratur ska användas i undervisningen? Vad 
är det viktigaste med skönlitteratur i undervisningen? 

6: Hur går det till när du väljer litteratur för din undervisning? Väljer du 
litteratur tillsammans med eleverna? Vilka aspekter tar du hänsyn till? 
(lust att läsa, kulturarv, faktakunskaper, livskunskaper)  

7: Vilken skönlitteratur använder du i svenskundervisningen? (lista) Är 
denna lista konstant eller föränderlig? När och hur förändras den?  

8: Hur motiverar du ditt val av skönlitteratur? (övergripande, enskilt – 
varför ser listan ut som den gör?) Hur motiverar du eventuella bortval av 
skönlitteratur (vilken litteratur vill du inte att eleverna ska läsa, vad är 
”dålig” litteratur, finns det någon ”dålig” litteratur)? 

9: Upplever du svårigheter kring läsningen av skönlitteratur i 
undervisningen? Upplever du några skillnader i kön gällande arbetet 
med skönlitteratur? Är det viktigare att eleverna läser än vad de läser? 

10: Hur arbetar du med skönlitteratur i undervisningen (uppföljning, 
diskussioner, recensioner, bibliotek)? Läser alla elever samma bok eller 
läser var och en egen bok? Vilka aspekter tar du hänsyn till när det gäller 
val av arbetsmetoder? (lust att läsa, kulturarv, faktakunskaper, 
livskunskaper)Integreras litteraturläsningen i ett större tema där också 
samtal och skrivande ingår? 
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11: Hur motiverar du ditt val av arbetsmetoder (varför är det viktigt att 
arbeta på just detta sätt)?  

12: Vilken litteratur lägger du under begreppet ”klassiker”? Vad 
kännetecknar en klassiker? Är det viktigt att använda klassiker i 
undervisningen? (varför/varför inte) 

13: Vad innebär begreppet ”litterär kanon” för dig? Finns det någon 
sådan? För-/nackdelar med eventuell litterär kanon? 

14: Har Åsa/Matilda något att tillägga? 

15: Har du något du vill tillägga? 

 

 


