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Att läsa skönlitteratur står som centralt innehåll i Lgr 11 och svenskläraren ska väcka lusten 

att läsa. Jag har intervjuat fem svensklärare om deras syn på skönlitteraturens betydelse i 

skolan. Deras svar har jag sedan ställt i relation till relevant forskning på området. Resultatet 

visar att forskningen och lärarna är överens: Läsning av skönlitteratur är mycket viktigt för 

läsförståelsen, moralen, det egna skrivandet, fantasin och upplevelsen. En av lärarna känner 

sig misslyckad som svensklärare om eleverna inte blir intresserade av litteratur, medan de 

övriga tycker synd om elever utan litteraturintresse. Samtliga intervjuade lärare anser att 

eleverna ska läsa skönlitteratur eftersom man blir en bättre människa om man läser mycket. 
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1 Inledning  

Jag har arbetat många år som lärare med inriktningen svenska och engelska. Att jag hamnade 

där var mest en slump men mitt intresse för skönlitteratur gjorde att det kändes helt rätt att 

arbeta med svenskämnet.  

     Jag har varit en bokslukare som i tonåren läste Wahlströms barn- och ungdomsböcker och 

älskade Lotta- och Kittyböckerna där jag kände igen berättelserna i bok efter bok. 

Äventyrsböckerna från Alaskas vildmark som fanns i pappas bokhylla var lika intressanta och 

jag minns fortfarande berättelsen om den stackars hunden Kazan.  

     I dagsläget är jag en periodläsare dvs. jag läser skönlitteratur för eget nöjes skull när det 

finns tid. Jag har svårt att släppa en bok som jag börjat i och mycket annat får stå tillbaka då. 

Jag har försökt förmedla känslan av att fastna i en bok till mina barn och har lyckats få den 

ena sonen mycket bokintresserad. Naturligtvis vill jag också förmedla den här känslan till 

mina elever och ibland lyckas jag.  

     Men hur mycket tid får skönlitteraturen ta av svenskämnet och är det svenskämnet som ska 

förmedla känslan man får av att läsa? Idag är det mycket som lockar barn och ungdomar, både 

i skolan och på fritiden, saker som tar och ibland stjäl tid. De flesta har nog fastnat framför 

datorn i flera timmar fast man bara skulle kolla mailen. Man ska koppla upp, söka och ibland 

fastnar man på någon spännande sida. Visst läser ungdomar men jag tycker mig märka att de 

inte har ro att läsa någon längre tid. Allt ska gå fort! 

     Den nya läroplanen Lgr 11 med sina kunskapskrav och betyg från år 6 är ett stressmoment 

kan jag tycka. Efter en termin ska jag sätta betyg på mina 6:or, då ska vi ha hunnit med 

ganska många moment som ska bedömas. Det är svårt att sätta betyg på hur elever läser och 

deras läsförståelse, hur de tolkar och för resonemang om skönlitteratur. 

     Hur tänker andra svensklärare och hur mycket tid ägnar de till skönlitteratur? Varför ska vi 

väcka läslust i skolan? Det är de frågor jag har försökt få svar på i det här arbetet. Uppsatsen 

bygger på intervjuer med svensklärare i år 6-9. Litteraturen jag har läst handlar om Lpo 94, 

det har inte hunnit komma så mycket forskning kring Lgr 11 ännu. Det ska bli intressant att se 

vad forskarna säger om några år, det är inte bara en ny läroplan, det är även betyg som ska ges 

mycket tidigare. 
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1.1 Syfte och frågeställning  

Hur stor del får skönlitteraturen ta av svenskämnet? Är det skolans uppgift att locka elever att 

läsa skönlitteratur? Vad säger forskningen och vad säger lärare som undervisar i svenska. 

Tycker lärarna att eleverna måste bli läsare av skönlitteratur för att de och skolan ska lyckas? 

     Jag är mest intresserad av lärare som undervisar i år 6-9. Den forskningslitteratur jag har 

hittat handlar oftast om läsintresse bland yngre elever och gymnasielever. 

 

1.2 Uppsatsens disposition 

Efter den här inledningen följer kapitel 2 med svenskämnets historia och skönlitteraturen i 

skolan. Vad som sägs i forskningen och böcker om skönlitteraturens roll för barn och 

ungdomar. I kapitel 3 presenterar jag metod och hur jag har valt ut mina informanter.  I 

kapitel 4 presenterar jag mina intervjupersoner och vad de sagt. Diskussionen kommer i 

kapitel 5.  Kapitel 6 består av en sammanfattning.  

 

2 Bakgrund 

Vad är då skönlitteratur? Enligt Nationalencyklopedin är det en samlingsterm för berättelser 

och andra texter skrivna med konstnärliga mål. Namnet skönlitteratur kommer från franskans 

belles lettres, vackra brev, som idag översätts med skönlitteratur. Sedan slutet av 1800-talet är 

det en vanlig benämning på poesi, dramatik, fiktionsprosa, essäistik m.m  

2.1 Svenskämnets historia 

Svenskämnet var på 1800-talet i Sverige egentligen detsamma som språkundervisning dvs. 

studier i grammatik och språkfärdigheter. Om man läste skönlitteratur så var det som en del 

av språkträningen. Först i läroverksstadgorna 1856 och 1859, kom den svenska litteraturen 

med (Thavenius 1991 s.54).  Svenskämnet fick fler timmar i veckan och latinet minskade. Det 
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var viktigt att studenterna fick möta de svenska författarna och att skolan visade den ”rätta” 

litteraturen. Skolan skulle också motarbeta den dåliga litteratur som fanns ute i samhället 

(Thavenius 1991 s. 55). 

     Läsebok för folkskolan kom ut 1868, det var ecklesiastikministern som tog initiativet till 

boken och det visade att statsmakten började intressera sig för undervisningen. Läseboken 

innehöll dikter, prosastycken som eleverna skulle lära sig av, naturskildringar och historia 

från fäderneslandet (Thavenius 1991 s. 60). 

     I början av 1900-talet kom språkläran att bli viktigare även inom folkskolan. Välläsning 

var viktigt, eleverna skulle få ”det riktiga förståendet” genom att träna rätt uttal och betoning. 

Ofta var det fabler eleverna fick läsa för att lära sig av dess sensmoral (Isling 1991 s. 150). 

     Kända svenska författare som Selma Lagerlöf, Verner von Heidenstam och Sven Hedin 

fick i uppdrag av Folkskollärarnas organisation att skriva läseböcker. Nils Holgerssons 

underbara resa genom Sverige kom 1906-1907, Svenskarna och deras hövdingar 1908 och 

Från pol till pol 1912. De här böckerna öppnade för skönlitteraturen i skolan.  

2.2 Skönlitteratur i skolan 

Skälen till att läsa skönlitteratur i skolan har varierat. Det finns många olika aspekter och en 

del har varit att språket utvecklas och det bygger upp moralen (Molloy 2008 s.333). I Lpo 94 

kan man läsa om kunskaper om det egna jaget och världen runtomkring, samt förmågan att 

känna empati och inlevelse.  Det finns en ”osynlig” kanon som inte finns nedskriven. Det har 

varit och är kanske fortfarande, en tradition att vissa författare ska läsas.  

     Tidigare litteraturläsning gick ofta ut på att eleverna skulle förstå vad författaren menade. 

Molloy menar att många av dagens lärare fick lära sig att läsa skönlitteratur på det sättet och 

tog med sig det i sin lärarroll. Yngre lärare har förhoppningsvis en annan syn på hur man ska 

läsa/tolka skönlitteratur t.ex. bokprat och egna reflektioner. 

 

 

2.3 Läslust 
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Är det viktigaste att eleverna når de kunskapskrav som Skolverket har beslutat om? Eller är 

det för att eleverna ska bli intresserade av att läsa för att använda läsande som ett redskap för 

att klara av andra ämnen? Eller är det att skolan ska förmedla glädjen och lusten att läsa? 

Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmen 2011 är språket det 

viktigaste verktyget för människan för att kunna utvecklas. 

           Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar 

människan sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett 

rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, 

livsåskådningar, generationer och språk möts.  

Även EU skriver i sin rapport EU high level group of experts on literacy om vikten av ha ett 

rikt och varierat språk för att lyckas med studier och arbete. 

     Eller är det för elevernas personliga utveckling som de bör läsa? Att de ska läsa 

skönlitteratur för att bli bildade. Gunilla Molloy skriver om mötet mellan texten och läsaren 

(Molloy 2008 s.78). En estetisk läsare är när läsaren är aktiv och tar till sig texten. När läsaren 

använder sina tidigare kunskaper, minnen och erfarenheter för att förstå och utvecklas. Detta 

göra att läsaren utvecklas som person. 

     I Lgr 11 ingår skönlitteratur som ett centralt innehåll i kursplanerna för de 

naturvetenskapliga ämnena (biologi, fysik och kemi) och i de samhällsvetenskapliga ämnena 

(geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap). Eleverna ska ta del av 

skönlitteratur som handlar om relationen mellan människa och natur samt skildringar av livet 

förr och nu  (SOU 2012:65 s.77). Detta är ett förtydligande mot Lpo 94. 

2.4 Ungas lust att läsa 

Litteraturutredningen har just överlämnat sitt slutbetänkande Läsandets kultur, där beskrivs 

litteraturens ställning i Sverige. Deras undersökning visar att det behövs kraftfulla åtgärder för 

att förbättra ungas läsförståelse och öka lusten att läsa. Kommittén föreslår att regeringen ska 

lägga fram en plan för riksdagen, med konkreta mål som ska vara uppnådda 2018. Planen ska 

heta ”Ett läslyft för Sverige”. Några förslag är läsombud i förskolan och regler som gör att 

alla elever får tillgång till skolbibliotekarie (SOU 2012:65). 

 

2.5 Skönlitteraturens syfte 
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Den fiktiva texten är ”ett oslagbart instrument att tänka med” enligt filosofen Martha 

Nussbaum (SOU 2012:10 s.162). Texten går att läsa på olika sätt, den visar olika sätt att tänka 

och agera. Läsaren kan leva sig in i texten, göra saker som han/hon aldrig skulle göra på 

riktigt, det är som ett spel där läsaren kan inta olika positioner (SOU 2012:10 s.162). 

Litteraturläsning ger upplevelser och kunskap, det stärker den kulturella och personliga 

identiteten och den är språkutvecklande. Läsaren av skönlitteratur blir empatisk och tolerant, 

får kunskaper om litteratur, litteraturhistoria och att läsa skönlitteratur motverkar 

odemokratiska värderingar enligt Lpo 94 (SOU 2012:10 s.169-170). 

     Magnus Persson är professor i litteraturvetenskap och har arbetat med flera projekt där det 

handlar om den goda litteraturen och varför man ska läsa skönlitteratur. Han menar att många 

har en mycket stark tro på att den goda boken skapar goda människor, något som han menar 

kan diskuteras. Han skriver att i skolans värld lever fortfarande myten om den goda 

litteraturen, trots att bibliotekarier, litteraturvetare och lärare får allt svårare att lägga fram bra 

argument om varför eleverna ska läsa litteratur. Inte i någon läroplan de senaste 50 åren, står 

det att skönlitteraturen ska läsas kritiskt, alla andra texter ska läsas kritiskt. Persson tror att vi 

tänker oss att litteraturen är så god i sig själv så genom att läsa den blir vi godare människor 

(Persson 2013). Tidigare diskuterades skönlitteraturens värde mest på dagstidningars 

kultursidor men nu diskuteras det även på internet, radio och tv (SOU 2012:10s.158). 

     I Grundskolan, kursplaner och betygskriterier Lpo 94  (2000) kan man under 

svenskämnets syfte och roll i utbildningen, läsa att eleverna ska få möjlighet att  uppleva och 

lära av skönlitteratur, film och teater. Språket och litteraturen har stor betydelse för den 

personliga identiteten. Skönlitteratur, film och teater bär en del av kulturarvet och förmedlar 

kunskaper och värderingar  (Lpo 94 s.96).  

     I Lgr 11 står under syfte:  

 möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. I mötet med olika 

typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar för att utveckla 

sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. Sammanfattningsvis, ska eleverna ges 

förutsättningar för att utveckla sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika 

syften (Lgr 11 s.222). 

Målen/kunskapskraven är mer lika. Kriterier för ett Godkänt i år 9 i Lpo 94:  

Kunna läsa till åldern avpassad skönlitteratur från Sverige, Norden och från andra länder ………….kunna 

återge innehållet sammanhängande samt kunna reflektera över det. 
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Kunna läsa, reflektera över och sätta in i sammanhang några skönlitterära verk och författarskap med 

betydelse för människors sätt att leva och lära  (Lpo 94 s. 100). 

 

I Lgr 11 finns kunskapskrav för betyget E i slutet av år 9: 

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, 

välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra enkla sammanfattningar av 

olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven 

grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och 

omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om verket med 

kopplingar till upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har 

påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i  (Lgr 11 s.230). 

 

I Lpo 94 ska eleven kunna reflektera över det han/hon läst, i Lgr 11 föra resonemang utifrån 

egna erfarenheter.  

2.6 Läsförståelse enligt PISA 

PISA (Program for International Student Assessment) är en internationell studie som OECD 

står bakom. Huvudområde 2000 och 2009 var läsförståelse, så det är för första gången möjligt 

att uttala sig om en trend i kunskapsförändring. Sverige är ett av de länder som tappat i 

placering. Enligt PISA:s ramverk talas om ”reading literacy”, det innebär att eleven ”ska 

förstå, använda, reflektera över och engagera sig i texter för att nå sina egna mål, utveckla 

sina kunskaper och sin potential och för att delta i samhället”  (SOU 2012:10 s. 96). Det som 

testas i PISA är olika läsprocesser, söka och inhämta information i texten, sammanföra och 

tolka det man läst samt reflektera och utvärdera en text. Därefter ska eleven kunna relatera 

texten till sina egna erfarenheter.  

     Det svenska elever har blivit sämre på är i första hand att sammanföra och tolka texter.  

Flickorna ligger högre i alla resultat men störst skillnad mellan pojkar och flickor är på 

reflektera och utvärdera.(SOU 2012:10 s.99) Däremot är det fler svenska elever än övriga i 

OECD, som läser skönlitteratur (SOU 2012:10 s.104). 

     PISA-undersökningarna har även visat att skillnaden mellan hög- och lågpresterande 

elever har ökat under åren 2000 till 2009. Skillnaden mellan skolor har ökat, tidigare när 

skolorna var mer lika så var inte skillnaden så stor mellan de enskilda elevernas läsfärdigheter 

(SOU 2012:10 s. 108). 

     Enligt en grupp forskare vid Mitthögskolan i Härnösand, så är inte PISA 2000 en 

undersökning att lita helt på. De menar att det är en kvantitativ metod som inte visar på 

djupet. De har försökt komma åt det ”litterära läsandet”, ett läsande som försiggår på flera 
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plan samtidigt (Torell m.fl.2002 s.14-15) . De har jämfört Ryssland, Finland och Sverige. 

Enligt deras undersökning är det Ryssland som når de bästa resultaten medan Sverige och 

Finland ligger långt under, i PISA-undersökningen kom Ryssland mycket långt ner.  

     I Ryssland tvingas eleverna läsa mer skönlitteratur än i Sverige och de har litteratur som ett 

särskilt ämne. Betyg ges redan från årskurs 1, ett verktyg för att se hur framgångrika eleverna 

är. Dessutom är de ett måste för antagning till högre studier. Litteraturen är mycket viktig! I 

Ryssland har skolkulturen överhuvudtaget en stor samhällelig betydelse , skolstartens dag 

första september, firas nationellt som ”Kunskapens dag” och i tv önskar presidenten då hela 

folket ”Gott nytt läsår!”. Litteraturämnet har en särställning eftersom det betraktas som 

människokunskap: också blivande läkare, jurister, kemister, gymnastiklärare och så vidare 

måste avlägga inträdesprov i litteratur för att få studera vid universiteten (Mazzarella 2003).  

      Lärarna är stolta över sitt arbete och besöker ofta varandras lektioner och diskuterar 

kunskaper. Deras professionella intresse gör att litteraturlektionerna är intressanta (Torell 

m.fl. 2002). 

     De ryska eleverna lär sig att arbeta med texter, de är vana vid att jobba utifrån litteraturen. 

De har lärt sig hur man förstår texter, hur man skriver om litteraturen, hur man kommenterar 

och belägger sina kommentarer med citat och texthänvisningar. De försöker finna ”något 

utanför dem själva” (Torell m.fl. s.77). 

     Torell skriver om litterär kompetens, hur texter kan uppfattas på olika sätt beroende på 

kompetensen hos läsaren. Torell menar att texten är ”fast” och att läsaren pendlar mellan olika 

sätt att läsa.  Den litterära kompetensen består av tre hörn, konstitutionell kompetens, 

performanskompetens och Literary transfer-kompentens. Den konstitutionella kompetensen är 

den viktigaste, att läsaren har en stark jag-känsla och är nyfiken på det främmande. 

Fiktionsskapande är en naturlig sak för människan, den är inte inlärd eller socialt skapad.  

     Performanskompetens är socialt inlärd, vi lär oss ett sätt att analysera och uttala oss om 

litterära texter. Alltför ensidig träning av performanskompetens kan göra att vi tolkar texten 

efter mönster och inte tänker självständigt. 

       Literary transfer-kompetens innebär att vi kopplar texten till egna erfarenheter. Läsaren 

ser sin verklighet och texten hamnar i skymundan. Detta gör att läsaren inte utvecklas. 
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Det måste finnas en balans mellan de olika kompetenserna för att läsaren ska ha en litterär 

kompetens.  

 

 

 

 

 

     

 

Figur 1. Litterär kompetens (Torell m.fl. s.82) 

I figur 1 ser vi att den litterära kompetensen består av tre poler. Läsaren befinner sig mitt i 

detta spänningsområde. Det måste vara balans mellan de tre polerna för att läsaren ska 

utveckla litterär kompetens enligt Torell (Torell mfl. s. 82). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figur 2:Performansblockerad litterär kompetens (Torell m.fl. s.85       
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Du 
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     Torell påpekar att ryska elever ibland svänger väl mycket åt performanshållet, de har lärt 

sig hur de ska analysera texter. En god performanskompetens betyder att man kan 

uppmärksamma strukturer i texten, man kan prata om tema, personbeskrivningar m.m (Torell 

mfl. s.84). Om triangeln börjar svänga för mycket åt vänster så blir det performansblockerad 

litterär kompetens dvs.läsaren glömmer bort att mäta texten mot sin verklighet som i figur 2.  

 

 

 

 

 

 

  

Figur 3: Literary transfer-blockerad litterär kompetens (Torell m.fl. s. 88) 

     Om triangeln svänger för mycket åt höger blir det literary transfer-blockerad kompetens 

(figur 3). Det innebär att läsarens verklighetsbilder blir för starka och texten hamnar i 

skymundan (Torell m.fl s. 87). Jag-du-dimensionen i mitten försvinner om det pendeln 

svänger för mycket åt endera hållet. Den som är mest åt performanshållet glömmer att mäta 

texten mot sin egen verklighet, ser bara Du-dimensionen. Den som är mest åt literary 

transferhållet ser inte vad texten har att säga om det i texten som ligger utanför honom själv, 

ser bara Jag-dimensionen (Torell m.fl. s. 89). Det är mycket viktigt med balans mellan tre 

polerna och att eleverna får träna de olika sätten att läsa. 

       

2.7 Läs- och skrivkunnighet 

Även EU har oroats över brister i läs- och skrivkunnighet. De har i september 2012 lämnat 

ifrån sig en rapport med frågeställningar och lösningar för att uppnå läs- och skrivkunnighet 

för alla i Europa. ”Literacy is a bridge from misery to hope” säger Kofi Annan (EU high level 

group of experts on literacy, 2012 s.21). 

Performanskompetens Literary transfer-kompetens 

Jag 

Konstitutionell kompetens 
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      Ordet literacy översätts ofta med läs- och skrivkunnighet men det ligger mer i ordet. Med 

literacy menas förmågan och beredskapen att använda läsandet och skrivandet för att skapa ett 

innehåll i skriftspråket på ett sätt som svarar mot behoven i ett speciellt sociokulturellt 

sammanhang, enligt Nätverket för literacyforskning i Uppsala. Inom läsforskning idag 

används literacy för att beskriva förhållandet mellan läskunnighet, läsförkunnighet, 

läsförståelse och olika textgenrer (Molloy 2008 s.341). Vårt svenska ”läsa” säger inte så 

mycket, det kan ju vara att endast avkoda texten.  

 

2.8 Bra läsförståelse 

I sin rapport skriver EU-experterna om ändringar i Europa när det gäller arbete, media, 

ekonomi och sociala liv som gjort läsning och skrivning mycket viktigare än tidigare. EU:s 

vision är att höja läs- och skrivkunnigheten bland invånarna. De skriver hur mycket familjen 

betyder för barnets läs- och skrivkunnighet och intresset för att läsa. Barn som växer upp i 

hem med mycket böcker har bättre förutsättningar än de som växer upp i hem med få böcker. 

Skolan bör ha ett större utbud av böcker för att locka fler att läsa (EU 2012 s.40). 

     Aidan Chambers är en engelsk författare född 1934. Han växte upp i ett hem utan speciellt 

mycket böcker. I skolan hade Aidan det svårt att lära sig läsa men när han fick en ny lärare i 

secondary school öppnade sig böckernas värld för honom. Hans lärare övertalade honom att 

bli lärare och det blev han efter militärtjänsten. Han har skrivit flera ungdomsböcker, men är 

nog mest känd för sina böcker med tankar och teorier om barn och ungas läsning.  

     Enligt Chambers är bokbeståndet en viktig del när det gäller att få barn/ungdomar att läsa 

skönlitteratur. Hur böckerna presenteras är viktigt, de ska finnas åtkomliga, de ska presenteras 

och det ska finnas ett bra bokbestånd.  

     Biblioteken har en nyckelroll genom sitt uppdrag att göra böcker synliga och åtkomliga för 

alla. Enligt EU:s rapport gillar de flesta unga att läsa, bara 8% säger sig inte gilla det. Men 

bara 40% läser dagligen för sitt eget nöje, vart tredje barn läser mindre än tre gånger i 

månaden för sitt eget nöje. Bland 15-åringar säger 41% att de bara läser om de måste, 46% 

läser för att få tag i den information de behöver. En fjärdedel av 15-åringarna tycker att 

läsning är slöseri med tid och 37% läser aldrig för nöjes skull. Fler flickor än pojkar läser för 
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sitt nöjes skull men även den gruppen har minskat mellan 2000 och 2009. 15% av 

tonåringarna tillbringar mer än en timme per dag till att läsa medan de flest tonåringar 

tillbringar ca två timmar per dag framför datorn (EU 2012 s.72). Naturligtvis läser de på 

datorn också men mycket tid går nog till spel o.dyl. 

     EU rekommenderar att skolan ska tillhandahålla olika material bl.a. för att locka fler 

pojkar till att läsa, allt från tecknade serier till skönlitteratur från landets kanon, sms-språk och 

elektroniska böcker. Lärare ska få mer kunskap i informations- och kommunikationsteknik. 

Skolor och företag ska börja samarbeta för att få eleverna att förstå att läs- och skrivkunnighet 

är mycket viktigt för den personliga utvecklingen och för att få ett jobb man trivs med (EU 

2012 s.92). 

 Brister i läsning märks mer idag, fast det säkert var större skillnader förr, eftersom de flesta 

elever går i samma klass och alla ska nå de kunskapskrav som krävs för att komma in på 

gymnasiet. Tidigare valde man linje redan i högstadiet och det var olika kunskapskrav för 

olika linjer på gymnasiet. Föräldrarna är mycket viktiga, precis som EU:s rapport säger, men 

tyvärr släpper de flesta föräldrar läshjälpen och engagemanget när eleverna blir äldre. De 

räknar med att barnen ska klara det själva (Brodow & Rinisland 2005 s.103). Kanske beror 

bristerna på att elever idag tittar på tv och dator, de behöver inte koncentrera sig på samma 

sätt som vid läsning.   

     Precis som Chambers skriver Gunilla Molloy om att plocka fram rätt litteratur till eleverna 

och att läraren kan göra bra ”reklam” för böckerna. Många elever tycker att skönlitteratur är 

tråkig, för man måste svara på frågor som ska leda fram till ”rätt svar”. Men finns det några 

rätt eller fel när man läser en skönlitterär text? Texten kan ju uppfattas olika beroende på 

vilken erfarenhet och personlighet man har (Molloy 2003). 

      Den ämnesdidaktiska frågan: Varför ska vi undervisa om detta? följs av tre andra frågor. 

För vem ska undervisningen ges? Vad ska denna undervisning handla om? och Hur ska 

undervisningen genomföras? (Molloy 2008 s.156). Naturligtvis måste varje lärare försöka ta 

reda på så mycket som möjligt om eleverna och deras kunskaper för att kunna planera  

undervisningen. Sen är det styrdokumenten som styr vad lärarna ska undervisa om, det 

centrala innehållet i Lgr 11 är ganska exakt. Det står vilka olika delar eleverna ska lära sig 

under t.ex. årskurs 7-9. Under ”Berättande texter och sakprosatexter” (Lgr 11 s. 226) finns sju 

punkter, en är:  
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Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga 

världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i. 

Hur de ska göra och vilka böcker eleverna ska läsa får lärarna tillsammans med eleverna 

bestämma. Det gäller ju att de arbetar efter de övergripande målen, att eleverna blir delaktiga 

och får inflytande över sin utbildning (Lgr 11 s. 15). 

     Även Helen Amborn och Jan Hansson skriver i sin bok Läsglädje i skolan (2000) om 

varför barn ska läsa böcker. De har tre frågor: varför, vad och hur. De försöker också ge  svar 

på varför barn ska läsa böcker. Det är bra för språkutvecklingen, litteraturen ger tröst - den 

kan vara ett hjälpmedel, den empatiska förmågan utvecklas, begreppsbildningen utvecklas 

och det är ju så himla roligt!  

2.9 Boksamtal / textrespons 

Molloy skriver om skillnaden mellan textrespons och textanalys. Textanalys är att man 

analyserar vad författaren vill säga och det är den rätta tolkningen, en reproduktion enligt 

Molloy. Textrespons är att ”knyta upplevelsen av texten till sin egen erfarenhet och sätta in 

den i ett vidare sammanhang”. Sen kan man fortsätta arbeta med de tankar, kunskaper och 

känslor som man får av texten (Molloy 2008 s.93). 

     Boksamtal är ett sätt att lära eleverna hur de ska ge textrespons, att prata om boken. 

Samtalet är lika viktigt som läsningen. Aidan Chambers är en av de stora förespråkarna av 

boksamtal. Han har under många år och i flera böcker kommit med konkreta, praktiska 

förslag hur man kan hjälpa elever att utvecklas som läsare. Han skriver om barns rätt till 

litteratur och litteraturens rätt till tänkande läsare. Chambers har utarbetat Läsandets cirkel där 

vuxenstödet finns i navet. Det finns tre stora ekrar, att välja, att läsa och reaktion/respons. Att 

välja handlar om att böcker ska finnas åtkomliga, precis som EU skriver. De ska presenteras 

på ett sätt som lockar.  

     Att läsa, det ska finnas tid till att läsa och tiden ska vara ostörd. Även läraren ska läsa 

under den här tiden. Det är viktigt att platsen där eleverna läser är bekväm, det bör vara lugnt 

och tyst. Det får gärna vara en plats med en viss status, en viktig läsplats. Så vi visar att 

läsandet är viktigt. 
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     Reaktion/respons. Organiserade boksamtal och vardagsprat om böcker. De här samtalen är 

till för att föra eleven vidare i Läsandets cirkel, eleven vill läsa boken som kompisen pratade 

om eller läsa något liknande som man nyss har läst. Cirkeln är sluten (Chambers 2011 s.15). 

Chambers: Läsandets cirkel (Chambers 2011 s.15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett boksamtal har tre olika ingredienser enligt Chambers, det första är att utbyta entusiasm.  

Någon har läst en bok som är så bra att man bara måste få berätta om den. Kanske någon 

annan har läst samma bok och det blir en diskussion. Det andra är att utbyta frågetecken, att 

prata om det man inte riktigt förstod eller gillade. Kompisarna kan förklara och det blir en 

diskussion. Det tredje är utbyta kopplingar, att hitta samband i texten tillsammans, symboler, 

motiv osv. Dessa ingredienser blandas i boksamtalet (Chambers 2011 s.135-141). 

 I boksamtalet är det viktigt hur något sägs och Chambers skriver om fyra sätt att säga något: 

Att säga något för sin egen skull, man behöver sätta ord på sina tankar för att förstå dem och dessutom 

finns det en lyssnare. 

Att säga något till andra, lyssnarna ger sin bild av det du säger. ”Vi slår våra kloka huvuden ihop” och 

hjälper varandra att tänka. 

Att säga något tillsammans, vi får en bättre förståelse av boken när vi har pratat/diskuterat den. 

Organiserade boksamtal. 

Vardagsprata om böcker. 

REAKTION / RESPONS 

”ATT LÄSA” 

 Tid att läsa, lyssna till 

högläsning, tyst läsning. 

ATT VÄLJA 

Bokbestånd, tillgång, 

åtkomlighet, skyltning och 

presentation. 

Vuxenstöd 
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Att säga något nytt, vi får nya erfarenheter vi lär oss något nytt. (Chambers 2011 s.142-150). 

Molloy skriver i Reflekterande läsning och skrivning att hon önskar att hennes elever ska 

lämna skolan med ett eget intresse för att läsa skönlitteratur.  Hon har samma åsikter som 

Chambers om boksamtal, att utbyta olika erfarenheter är att få nya erfarenheter. Att samtalet 

är lika viktigt som läsningen.  

     Det är skillnad mellan läskunnighet och läsförståelse. De flesta elever är läskunniga, de 

kan läsa en text. För att ha läsförståelse måste du kunna läsa mellan raderna, förstå symbolik 

osv. (Molloy 2008 s.337). Trots att det är så viktigt med läsförståelse, literacy, så är 

litteratursamtal i skolan fortfarande ovanliga enligt Molloy. Är det ett didaktiskt val av 

lärarna? Eller är det brist på tid? 

     I skolan idag ska så mycket hinnas med, schemat styr ofta. Eleverna har inte alltid 

möjlighet att fortsätta arbeta med något för att de tycker att det är intressant just nu, nästa 

lärare med sin lektion väntar ju. Jag tror att det är lättare i de yngre åren, då det är samma 

lärare i många ämnen, man har längre tid på sig. Ingen annan lärare väntar på klassen och 

ingen annan klass står utanför och väntar på sin tur.  

     Hur ska man kunna bedöma en litteraturläsare? Att det är jätteviktigt med boksamtal är de 

flesta överens om men hur ska man betygsätta?  Lässtrategier hamnar under rubriken ”Läsa 

och skriva” i Lgr 11. Det är en färdighet, eleven ska förstå, tolka och analysera texter. De ska 

urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang. Men 

det står inget om processen, diskussionen, den egna tanken. Det är texten, inte läsaren som är 

det viktiga.  ”I den nya kursplanen i svenska finns det emellertid inte mycket som tyder på att 

läsaren skulle ha någon avgörande betydelse för vad texten blir vid läsningen ” (Utbildning & 

Demokrati 2011 s.13). Det är lättare att mäta kunskaper som redan är förutbestämda i texten. 

Kunskap om litteratur är lättare att konkretisera än kunskaper genom litteraturen. 

Förhoppningsvis känner eleven att han/hon har nytta av de kunskaper som hon fått genom 

litteraturen. 

     Lärarens professionalism består i att lära ut något som man själv kan (Carlgren & Marton 

2007 s.27). Finns det skickliga och engagerade lärare som lockar eleverna till att läsa? 

Naturligtvis! Om en lärare är engagerad och tycker att en text är viktig så kan hon/han få 

eleverna att tycka likadant. Det är även viktigt att läraren har kunskap om eleverna så hon/han 

kan rekommendera böcker som eleverna tycker är betydelsefulla (Brodow & Rinisland 2005 

s.32). Det gäller att läraren tar hänsyn till gruppen innan hon/han gör sina didaktiska val. Vem 
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undervisar jag? (Molloy 2008 s.20). För att locka elever till att bli intresserade och nyfikna 

läsare får man se till att de får tillgång till litteratur som lockar t.ex. så visar flera 

undersökningar att barn/ungdomar föredrar massmarknadsromaner, de vill ha spänning, 

känslor och fantasi. Elevernas upplevda kompetens är viktig i valet at litteratur. Genom att 

läsa dessa böcker kan eleverna få lust till ytterligare litteratur (Brodow & Rinisland 2005 

s.95). Tänk på Chambers Läsandets cirkel, där läraren nästa gång gör ”reklam” för en annan 

sorts litteratur. Om vi vuxna läser mycket så är det lättare att få våra barn och ungdomar 

intresserade av läsning. Vilken roll vi har i barnets liv, förälder, lärare eller annan vuxen 

spelar inte så stor roll. Vi kan påverka genom att visa vårt intresse för läsning. Läsare skapar 

läsare (Chambers 2011 s.115).  Alla lärare bör börja sin karriär med en bred kunskap om 

barn- och ungdomslitteratur, enligt Chambers, då blir läsundervisningen så mycket 

effektivare. 

     Läraren bör ha läst de texter som diskuteras (Molloy 2008 s.312). Naturligtvis! Elever 

avslöjar lätt en person som inte känner igen texten och det är svårt att få till en bra diskussion 

om läraren inte läst den. Även vid högläsning är det mycket viktigt att läraren läst texten, så 

han/hon vet vad det handlar om och det blir en bättre läsning. 

     Det är läroplanen som är vårt styrdokument men som lärare har man ganska stor frihet, 

t.ex. vid litteraturläsning. En del av lärarprofessionen ligger i att kunna göra val och 

bestämma vad kunskap är. Kan man dessutom utgå från elevernas erfarenhet så blir 

undervisningen intressantare. Om vi diskuterar med eleverna om vilket sätt som fungerar bäst 

att överföra kunskap på så kommer vi längre. Vi får med oss eleverna (Molloy 2008). 

 

3 Metod och material 

Undersökningar kan göras på olika sätt, kvantitativt eller kvalitativt. Tidigare har dessa två 

olika sätt att forska varit långt från varandra men idag menar Patel & Davidsson så bedrivs en 

hel del forskning någonstans mitt emellan dessa båda poler. Vid en kvantitativt inriktad 

forskning samlar man in ganska mycket data som man sedan analyserar och bearbetar  (Patel 

& Davidsson 2012 s.13). 

     En enkät eller intervju kan ha olika grader av standardisering och strukturering. Hur hög 

grad av standardisering en enkät eller intervju har handlar om frågornas utformning eller hur 
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intervjuaren kan ändra om i ordningen av frågorna. Hur hög grad av strukturering en enkät 

eller intervju har handlar om hur fritt den intervjuade kan tolka frågorna. Detta beror ju på den 

intervjuades bakgrund och förförståelse för ämnet (Patel & Davidsson 2012 s.75).  

     En kvalitativt inriktad forskning inriktas ofta på intervjuer eller observationer. Intervjuer 

kan göras per telefon eller att man träffar intervjupersonen och genomför intervjun. Att träffas 

personligt är nog det vanligaste sättet. En intervju kan bestå av mycket strukturerade frågor 

som ska besvaras t.ex. att man får välja mellan olika svar. En intervju kan också vara 

ostrukturerad dvs. att den intervjuade har stor frihet att svara (Patel & Davidsson 2012 s. 81). 

Ibland kallas dess intervjuer för semistrukturerade. 

 

3.1 Metodval 

Min undersökning är kvalitativt inriktad, jag har intervjuat och analyserat svaren jag fått. 

Intervjupersonerna och jag har haft samtal där vi båda deltagit. Frågorna har en låg grad av 

strukturering och en ganska låg grad av standardisering (Patel & Davidsson 2012 s.75-76). 

Jag hade frågorna i en viss ordning men ibland gled diskussionen över på en annan fråga så 

svaren kom inte alltid i samma ordning dvs. en ganska låg grad av standardisering. 

Undersökningen bestod av frågor och följdfrågor men de intervjuade har fått möjlighet att 

prata ganska fritt, en låg grad av strukturering. Under intervjun följdes frågorna upp med fler 

frågor som inte fanns med i intervjumallen.  

     De intervjuade har blivit kontaktade och tillfrågade om de kan tänka sig ställa upp på 

intervjun. De har fått veta varför intervjun görs och fått se presentationsbrevet. (Bilaga 1) 

Frågorna delades inte ut i förväg, trots att jag skrev så i informationsbrevet, men de 

intervjuade fick veta vad undersökningen gick ut på så de kunde kände sig trygga. Jag 

förklarade att jag ville spela in för att lättare kunna gå tillbaka och lyssna på vad de sa och att 

vi skulle kunna prata friare under intervjun. (Bilaga 2) 

      Intervjuerna tog mellan 10-15 minuter och spelades in på telefon. Det var ett enkelt sätt att 

spela in på, inga problem med mikrofon eller dylikt. Därefter har texterna transkriberats och 

avidentifierats. 
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3.2 Urval och beskrivning av skola och dess arbetssätt 

Skolan är en ganska liten skola, med en klass i varje årskurs, i en liten ort i Mellansverige. 

Skolan har ofta pedagogiska konferenser då t.ex. olika ämnesdiskussioner förekommer.  

     Jag har intervjuat fem lärare som undervisar/har undervisat i svenska i år 6-9. Alla lärare 

arbetar på samma skola men i två olika arbetslag som arbetar på olika sätt. Det ena arbetslaget 

arbetar mycket tematiskt med ett stort ämnesövergripande samarbete mellan so-läraren och 

svensk-lärarna. Det andra arbetslaget arbetar mer traditionellt dvs. det är ämnesövergripande 

men svenskan sköter sin del i temat, so-läraren tar sin del osv.  

     Tre av lärarna har arbetat ganska länge på denna skola och en lärare har endast arbetat på 

den här skolan. Det är stor spridning i ålder och hur länge de har arbetat som svensklärare.  

Den äldsta läraren är inte den som arbetat längst som lärare. Tre lärare undervisar just nu i 

svenska, de övriga har jag tagit med för att jag tycker att de är intressanta. Jag vet att en av de 

lärarna är mycket intresserad av skönlitteratur och läser mycket. Hon har gått kurser och när 

hon hade svenskundervisning så pratade hon mycket om litteraturen. Hon har dessutom hand 

om skolans skönlitteratur. Den andra läraren har bara arbetat en termin med svenska som 

andraspråk. Hon är ung och har själv gått i skolan under Lpo 94.  

     Lärarna är alla kvinnor och det ska inte, men kan eventuellt påverka undersökningen. Att 

jag inte har någon man med i min undersökning beror på att jag inte fick kontakt med någon 

manlig svensklärare. 

 

3.3 Etiska överväganden 

Jag har informerat mina intervjupersoner om de etikregler som gäller för humanistisk 

forskning (Patel & Davisson 2012 s.62).  Etikreglerna har utformats av vetenskapsrådet som 

är den myndighet som fördelar medel till forskning och som även har ansvaret för frågor  om 

etiska krav på forskning.  
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3.3.1 Informationskravet 

”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 

syfte.” Detta gjorde jag redan vid första kontakten och frågan om de var intresserade av att 

svara på mina frågor. 

3.3.2 Samtyckeskravet 

”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.” De tillfrågade 

har naturligtvis kunnat svara nej på min fråga om de vill medverka. Ingen har dock sagt nej. 

3.3.3 Konfidentialitetskravet 

”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 

ta del av dem. Frågan om konfidentialitet har ett nära samband med frågan om offentlighet 

och sekretess.” Jag har efter intervjuerna transkriberat det inspelade materialet och därefter 

raderat det inspelade. Flera av de intervjuade sa att de inte tycker om att höra sin egen röst och 

önskade att jag skulle radera det jag spelat in. Detta har jag också gjort. 

3.3.4 Nyttjandekravet”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas 

för forskningsändamål.” Jag informerade om att jag endast använder den information som jag 

fått i mitt examensarbete (Patel & Davissson 2012 s.63). 

 

4 Resultat  

I det här avsnittet presenteras de intervjuade lärarna och deras svar. Jag har valt att kalla 

lärarna för Lärare1- 5, numrerade efter den ordning intervjuerna gjordes. Jag har transkriberat 

intervjuerna och avidentifierat dem. 

4.1 Intervjuer med lärare 

Lärare nr 1 är 42 år gammal och har arbetat 17 år som lärare i svenska och franska. Hon 

tycker att skönlitteraturen är en stor del av svenskämnet, det är en viktig del. När hon jämför 
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med andra länder så har skönlitteraturen en mindre roll i Sverige än t.ex. i Frankrike. 

Skönlitteraturen tar tyvärr inte mer än hälften av svenskans tid i anspråk i skolan, men om vi 

räknar litteraturläsningen hemma så är det ganska mycket tid, hoppas hon.  

     Hon tycker att svenskan får för lite tid, förr på gymnasiet så var svenskämnet uppdelat i två 

delar, litteratur och språket. Den tanken känns inte helt främmande att ha här i grundskolan 

också, tycker hon. 

     Det primära med skönlitteraturen är att väcka läslust, sen kommer läsförståelse och 

naturligtvis aspekten med kulturarvet, som hon tycker att vi ska värna om.  

     Hon hävdar att synen på skönlitteratur är olika i olika skolor. I en skola där hon arbetat 

tidigare var svenskämnet ett viktigare ämne än andra, tack vare pådrivande lärare som hade 

svenska i sin kombination. Man satsade mycket på läsning, dels för att skolan hade många 

elever med invandrarbakgrund, läsning fick större plats i svenskan av den anledningen. 

Klasserna jobbade mycket med litteratur. Det fanns klassuppsättningar av böcker men lärarna 

var inte bundna till de böckerna. Det fanns även en bank med frågor och jobb till de böckerna, 

som lärarna byggt upp tillsammans. Nu finns det inte pengar att köpa in klassuppsättningar 

och trots en mycket hjälpsam bibliotekarie så är det en bit till biblioteket och det tar en stund 

att få ihop böcker till en hel grupp/klass. 

     Lgr 11 har inte ändrat hennes syn på skönlitteratur, men i ett längre perspektiv så tycker 

hon att hon förr kunde ställa lite högre krav, sen sänktes kraven med Lpo 94 men nu är vi 

tillbaka till lite högre krav. 

     Hon tycker, som småbarnsförälder, att det naturligtvis är en gemensam uppgift för 

hemmen och skolan att få barn intresserade av skönlitteratur. Problemet att läsförståelsen 

sjunker är inte bara skolans bekymmer, det är även hemmens och samhällets. Man måste ta 

tag i frågan om bibliotek osv. och lyfta frågan. Sen har ju skolan en mycket stor roll men vi 

måste få mer pengar till att köpa litteratur. Kanske inte klassuppsättningar men åtminstone 5 

exemplar av varje så det finns att arbeta med. Då blir det mer lättarbetat och vi slipper ägna så 

mycket tid till att jaga efter böcker. 

     Läsning behöver inte innebära att det bara handlar om skönlitteratur, det kan ju vara 

faktaböcker också. Barn/ungdomar kan lära sig lika mycket av att läsa faktaböcker.  Hon 

tycker att som lärare måste hon rannsaka sig själv om hon får elever som visar ett motstånd 
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mot böcker, jag kanske inte har lyckats få fram rätt bok till just den eleven. Det ansvaret har 

vi ju. 

     På frågan om man blir en bättre människa om man läser mycket, så svarar hon att läsaren 

får så otroligt mycket i en bok. Bättre människa kanske man inte blir men man får en större 

förståelse för sin omvärld, om det finns ett forum att diskutera i så kan man lära sig att se 

mellan raderna, att förstå författarens budskap men då måste man naturligtvis hitta böcker på 

rätt nivå. 

     Vi svensklärare har ett stort ansvar för skönlitteraturen i skolan men ”Alla lärare är 

svensklärare” som de sa förr, tillägger hon. Än så länge är det svenskläraren som ordnar 

litteratur som passar till det man läser i so och no, här på vår skola i alla fall. På andra skolor 

har man nog kommit längre och många lärare är ju dessutom so/svensklärare och då går det 

lättare. Man får det gratis. Vi jobbar parallellt men inte tillsammans med skönlitteraturen, 

avslutar hon. 

Lärare nr 2 är 55 år gammal och utbildad slöjd/svensklärare. Hon har arbetat 5 år som 

svensklärare, dock inte de senaste åren. Jag intervjuade henne eftersom jag vet hur mycket 

hon strider för skönlitteraturen i skolan.  

     Hon tycker att hon la en stor tyngd på skönlitteraturen när hon undervisade i svenskämnet 

och det kanske berodde på att det är så viktigt för henne själv, säger hon. Det ligger så mycket 

i litteraturen som man sedan kan bygga vidare på. I hennes undervisning fick skönlitteraturen 

ta mycket tid, men det finns naturligtvis för lite tid i svenskämnet för att hinna med 

litteraturen. Det blev en hemuppgift att läsa minst 15 minuter per dag hemma och ett läspass i 

veckan i skolan. För eleverna är det säkert ett moment bland de andra, som de ska visa att de 

når kunskapskraven i så de får ett bra betyg. Hon tror att det är så de uppfattar läsningen i 

skolan. 

     I den åldern som våra ungdomar är i nu så är det läsförståelsen som är det viktiga, när de 

kommer längre blir det upplevelsen som är viktigast. En del elever hinner dit under 

grundskoletiden, bokslukarna, men de blir mer och mer sällsynta. Hon menar att elever som 

är bokslukare oftare njuter av böcker. De finner ett nöje i att läsa skönlitteratur. 

     Förr var det förspilld tid att läsa så synen på läsningen har ändrats. Men man har kommit 

till medvetande om hur mycket läsningen betyder idag, så att känslan kommer tillbaka att det 

är nyttigt. Men vi får inte tiden!  
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     Intresset för litteratur tycker hon att eleverna ska ha med sig när de kommer till skolan, 

hon tycker att föräldrar ska ta sin unge och gå till biblioteket och ha sin sagostund på kvällen. 

Men hon påstår också att hon är gammaldags. När jag frågar hur mycket ansvar man kan 

lägga på eleven kommer svaret blixtsnabbt: Kan man borsta tänderna själv kan man också ta 

ansvar att läsa. 

     Hon känner att hon skulle ha misslyckats som lärare om hon inte fått eleverna intresserade 

av litteratur. Hon vill t.ex. läsa högt för att inspirera, genom att visa sin entusiasm för 

skönlitteratur, som är mycket viktigt för henne. Hon vill förmedla läsglädjen. 

     Genom litteraturen blir eleverna bättre människor för de kan använda sin fantasi, de blir 

flexiblare i allt de gör. På det viset blir de bättre människor.  

     Hon tror att svensklärare känner sig misslyckade om de inte lyckas få eleverna intresserade 

av litteratur. Ja, så är det!  

Lärare 3 är 30 år, utbildad i svenska och engelska, har undervisat i svenska som andraspråk 

under endast en termin. Hon känner att hon inte har reflekterat så mycket över hur stor del av 

svenskämnet som skönlitteraturen tar. De klasser hon har arbetat i bestod av nyanlända 

invandrarelever och de jobbade inte specifikt med skönlitteratur. Men cirka en tredjedel av 

tiden ägnades åt böcker med t.ex. rim och ramsor, sagor och enklare berättelser. Hon tycker 

att det är läraren som avgör hur mycket tid man lägger på skönlitteratur och att det finns 

tillräckligt med tid.  

     Det viktigaste med skönlitteraturen är att eleverna berikar sitt ordförråd, utvecklar sitt sätt 

att uttrycka sig och sitt sätt att skriva genom att se hur andra skriver. 

     Hon arbetade med Lpo 94 under sin utbildning och tycker att det verkar svårare nu med 

Lgr 11, att det är högre krav på eleverna. 

     Biblioteken i kombination med svenskläraren/skolan som uppmuntrar har som uppgift att 

få elever intresserade av litteratur. Men eleverna måste välja själva vad de är intresserade av 

och vill läsa. När hon tänker på sig själv så läser hon litteratur som hon själv är intresserad av, 

så hade hon fått välja mer i skolan skulle hon ha läst mer. Fast, hon inser också att det var 

viktigt att få lov att läsa lite olika genrer. 

     Hon tycker inte att det är hon som svensklärare som misslyckas om hon inte får eleverna 

intresserade av litteratur. Det finns andra sätt och platser att läsa på idag, hon menar att de 
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flesta ungdomar läser jättemycket på fritiden. De kanske inte läser skönlitteratur men texter på 

internet, bloggar och tidningar. Så hon tror att de får sin läsning på annat sätt. 

     Hon tror inte att man blir en bättre människa av att läsa skönlitteratur. Kanske att man lär 

sig reflektera mer men det beror ju på vad man läst. Att man eventuellt lär sig mer om livet 

och känslor genom skönlitteraturen, hur man reagerar i olika situationer. Kanske reflektera 

över hur man själv skulle ha gjort om man var i den situationen som boken handlar om. Man 

kanske ökar sin empati och inlevelseförmåga genom att läsa mycket. 

Lärare nr 4 är 49 år och har arbetat som svensklärare i 10 år. Hon tycker att skönlitteraturen är 

jätteviktig i svenskämnet men hon tror inte att lärarna riktigt förstår hur viktig den är. Hon 

menar att skönlitteratur inte används så mycket som den skulle utan lärarna är mer ute efter att 

eleverna ska läsa, elever måste läsa och ibland ska de läsa något som läraren bestämmer och 

ibland ska de läsa något eget, för att de ska läsa. Men hon tror inte att lärare förstår hur de kan 

använda litteraturen i undervisningen, mer än att bara läsa den. Det är något som lärare borde 

bli bättre på. 

     Hon använder mer tid till litteratur i en klass som hon undervisar, de har t.ex. läspass. Där 

används ca 1/3 av svenskan åt litteratur. Medan en annan klass som är mycket anti mot att 

läsa får mindre tid. Hon tycker inte att det finns tillräckligt med tid för skönlitteratur i 

svenskan.  

     Skönlitteratur ska man läsa för att det dels är en skön stund, det är en upplevelse, man 

vidgar sina vyer, får höra hur det är på andra ställen, för fantasin, språket, läsförståelse, eget 

skrivande. Hon känner att hon kan rabbla upp hur mycket som helst, att läsa ger ju så mycket. 

Att läsa mycket hjälper ju inte bara i svenskan, det hjälper ju i andra ämnen också. Eleverna 

får saker att relatera till. 

     Hon tycker inte att synen på skönlitteratur har ändrats i skolan, t.ex. med Lgr 11, men 

utanför skolan håller något på att hända. Hon ser att det kommer en annan typ av böcker från 

förlagen, som går att använda i en annan typ av undervisning än bara läsandet. Det kommer 

en annan typ av läromedel. Kanske beroende på att skönlitteraturen står med i centralt 

innehåll i so och no också i Lgr 11.  

     Hon tycker att det är en del av hennes jobb att se till att barn och ungdomar blir 

intresserade av skönlitteratur, det ingår i lärarjobbet. Men det måste börja tidigare, när hon får 

årskurs 6 så är det för sent att introducera böcker. Det måste komma mycket tidigare. Hon är 
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mycket förvånad över att inte alla elever har ett lånekort, friheten att själv låna böcker. I år 6 

är det för sent och läsningen måste det ha börjat hemma. Hon tycker det är sorgligt att skolan 

inte kan lägga mer press på föräldrar när det gäller läsning. I åtgärdsprogram t.ex. får skolan 

inte skriva att vårdnadshavares ansvar är att se till att eleven läser eller läsa med eleven. 

Skolan får inte lägga press på vårdnadshavarna.  

     Hon tycker inte att hon är misslyckad som lärare om hon inte får eleven intresserad av 

läsning. Alla är inte läsare, alla ser inte det viktiga. Vi kan inte nå alla men vi kan göra 

mycket mer för att nå fler.  

     Hon tycker att eleven blir en bättre människa om de läser mycket, de får ta del av så 

mycket, får förståelse, empati. 

Lärare nr 5 är 46 år. Hon har arbetat som svensklärare i 8 år, den mesta tiden med elever med 

särskilda behov. För henne personligen är skönlitteraturen en jättestor bit av svenskämnet 

eftersom man får en känsla för hela språket när man läser. Det är viktigt att man läser själv 

och har högläsning för eleverna. I undervisningen med elever med särskilda behov har tyvärr 

skönlitteraturen kommit i skymundan, endast en tiondel av undervisningen har ägnats åt 

skönlitteratur. 

     Det viktigaste med skönlitteraturen tycker hon är att man får en känsla för språket, ett brett 

ordförråd och ett nyanserat språk. Det får man genom att både läsa själv och höra någon 

annan läsa. 

     Synen på skönlitteratur tycker hon har ändrats under de år hon har arbetat. När hon började 

som svensklärare tyckte hon att det var mycket tung skönlitteratur, man valde klassiker och 

annat som eleverna borde ha läst. Men hon tycker att det har blivit bättre nu, man tittar mer på 

elevernas intressen så man inte dödar intresset för att läsa. 

     Det är allas ansvar att få barn intresserade av böcker, i hemmen bör barnen få växa upp 

med böcker och högläsning, att barnen får chansen att komma in i bokens underbara värld. 

Grunden läggs hemma och attityder kommer också hemifrån. 

     Hon tycker inte att hon är misslyckad som lärare om hon misslyckas med att få ungdomar 

intresserade av böcker, men hon tycker det är så synd när vi inte lyckas få med oss de 

eleverna som inte vill. Det är ju olika, alla har inte samma intresse. Hon älskar själv att läsa 

och har läst jättemycket för sina barn, som därefter inte har läst mer än det de varit tvungna att 
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läsa i skolan. De har aldrig haft något intresse av böcker, fast ingen har något bekymmer med 

läsning.  De hatar att läsa! 

     Hon tror att man kan bli en bättre människa om man läser mycket, man får en insikt i 

många olika människors liv, vilket kan göra att man blir en bättre människa som förstår hur 

olika vi är. Det tror hon kan påverka elever att bli bättre människor. 

 

5 Diskussion 

Jag har valt att redovisa min diskussion i samma ordning som jag ställde frågorna till mina 

intervjupersoner. De första tre frågorna: Skönlitteraturens roll i svenskämnet, Det viktigaste 

med skönlitteratur i skolan och Har synen på skönlitteratur i skolan ändrats? var enkla frågor 

som intervjupersonerna hade ganska lätt att svara på. Resten av frågorna var mer 

provocerande: Är det skolans uppgift att få elever intresserade av att läsa? Misslyckad som 

svensklärare? och Blir man en bättre människa om man läser mycket? Det var mer personliga 

frågor och just den sista frågan pratade vi mycket om. För vad är en bättre människa?  

     Personligen tycker jag att Lgr 11 är ytligare i sin formulering, ”möta och få kunskaper om 

skönlitteratur” mot ”uppleva och lära av skönlitteratur” som det står i Lpo 94. ”Ges 

förutsättningar för att utveckla sitt språk och den egna identiteten” i Lgr 11, ” litteraturen har 

stor betydelse för den personliga identiteten” i Lpo 94. Det känns som om Lpo 94 var mer 

intresserad av litteraturen och vad elever lär av litteraturen, inte att lära sig om litteraturen.  

      

5.1 Forskningen och intervjuerna 

Den forskningslitteratur jag läst gav en bild av det viktiga i att läsa och diskutera 

skönlitteratur. Alla författare var överens om att det är i mötet och samtalet som litteraturen 

gör bäst verkan. När barn kan sätta ord på det de funderar över så utvecklas de. Det gäller 

även att eleven tar till sig texten på rätt sätt, läser på rätt sätt och utvecklar en litterär 

kompetens. Att eleverna får se hur de på olika sätt kan möta texten och vad som händer om de 

läser på olika sätt. Det viktigaste är att ha en stark konstitutionell kompetens, en stark jag-

känsla och nyfikenhet på det främmande. I litteraturundervisning lär sig eleverna 
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performanskompetens dvs. hur de ska tolka en text efter vissa mönster, men det är även 

viktigt att eleverna lär sig literary transferkompetens dvs. att koppla en text till sina egna 

livserfarenheter. En balans mellan performans- och literary transferkompetens är idealet 

(Torell m.fl.82-87). 

     Eleverna måste få möjlighet att ha boksamtal, diskutera böcker tillsammans för att lära av 

varandra och dela sin upplevelse med andra (Chambers s. 15). 

     Mina intervjupersoner är i olika åldrar, från 30-55 år. De har arbetat från ett halvår till 17 

år som svensklärare och de har arbetat med lite olika elever, i ”vanlig” klass, nyanlända 

invandrarbarn och i klass med elever med särskilda behov. De har dock samma syn på 

skönlitteraturen, den är jätteviktig.  

 

5.1.1 Skönlitteraturens roll i svenskämnet 

Alla lärare som jag har intervjuat tycker att skönlitteraturen är en mycket viktig och stor bit av 

svenskämnet. Däremot ägnar de olika mycket tid åt skönlitteratur, från en tiondel av tiden till 

hälften av tiden. Alla, utom en, är dock överens om att det är för lite tid. Lärare 3 som tycker 

att tiden räcker till har endast arbetat med litteratur bland nyanlända flyktingbarn och det kan 

säkert vara en orsak till att hon tycker att tiden räcker till. Eller beror det kanske på att hon 

som är yngre tycker att barn och ungdomar läser utanför skolan, på internet, bloggar och 

tidningar? Endast en av lärarna tror att eleverna läser i skolan enbart för att få bra betyg.               

Lärare 1 jämför med andra länder, t.ex. Frankrike där litteraturen har en mycket viktigare roll 

i skolan. Precis som Torell skriver om Ryssland (Torell m.fl. 2002 s.77). Hon önskar att det 

vore som gymnasiet förr, svenskämnet indelat i två delar, litteratur och språk. Lärare 4 skyller 

lite på lärarna, de använder inte litteraturen som de borde för de förstår inte hur viktig den är. 

Lärare bör lära sig hur vi kan utnyttja skönlitteraturen till mer än att bara läsa. 

5.1.2 Det viktigaste med skönlitteratur i skolan 

Det viktigaste med skönlitteraturen är svårt att visa på för det är så mycket. 

Intervjupersonerna hade mycket åsikter. Man ska läsa för att det är en skön stund, en 

upplevelse, man vidgar sina vyer, får höra hur det är på andra platser, får något att relatera till, 

för fantasin, språket, läsförståelsen, det egna skrivandet, känslan för språket, man får ett brett 
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ordförråd och ett mer nyanserat språk, det väcker läslusten, få ta del av kulturarvet och 

upplevelsen. Endast en av lärarna tog upp kulturarvet, det var intressant eftersom det under 

centralt innehåll i Lgr 11 (s.226) står att eleverna ska läsa:  

några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenförfattare från Sverige, Norden och övriga världen 

och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i. 

I forskningen finns också många svar på varför skönlitteratur är så viktigt även i skolan, 

Molloy (2008 s.333) skriver bl.a. om att det bygger upp moralen och att språket utvecklas. 

Litteraturläsning ger upplevelser och kunskap, stärker personligheten och den kulturella 

identiteten, den är språkutvecklande och en läsare blir empatisk och toleranta plus att han /hon 

får kunskaper om litteratur (SOU 2012:10 s.169-170). Egentligen är det samma svar som 

lärarna gav. 

5.1.3 Har synen på skönlitteratur i skolan ändrats? 

Intervjupersonerna tycker att synen på skönlitteratur i skolan har ändrats. Lärare 2 som är 

äldst pratar om hur det förr var förspilld tid att läsa, men att man nu har kommit till 

medvetande om hur mycket läsningen betyder. Lärare 5 tycker att när hon började var det mer 

tung litteratur som skulle läsas, att det idag är friare, att lärare lyssnar mer på eleverna och vad 

de är intresserade av. När vi diskuterar Lgr 11 och tidigare läroplaner så tycker två av lärarna 

att det är större krav i Lgr 11 än i Lpo 94. Lärare 4 säger att det inte skiljer i läroplanerna men 

utanför skolan håller något på att hända. Kanske beror det på att skönlitteraturen står med som 

centralt innehåll även i so och no, något som ingen av mina intervjupersoner hade 

uppmärksammat. Det kommer böcker som går att använda mer i undervisningen, inte enbart 

till läsning.  

     Synen på skönlitteratur är olika på olika skolor och i olika kommuner, beroende på 

personal och ekonomi. Drivande lärare kan få en skola att satsa mer resurser på skönlitteratur 

som då får mer tid.  

5.1.4 Är det skolans uppgift att få elever intresserade av att läsa? 

Alla är överens om att intresset för läsning ska starta tidigt, i hemmen. Sagoläsning, 

högläsning och bokprat t.ex. enligt Chambers modell (Chambers 2011 s.15). Intresset och 

attityden till läsning ska komma tidigt. Alla barn har rätt att få chansen att komma in i 

”bokens underbara värld” på något sätt. Skolan tillsammans med hemmen och biblioteken har 
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som uppgift att få elever intresserade av litteratur. Det är ett gemensamt problem för skola, 

hem och samhälle att läsförståelsen sjunker hos våra unga. Både Molloy och Chambers 

skriver om att lärare måste presentera och plocka fram böcker som lockar läsare. Då måste det 

också finnas ekonomi så att skolan och biblioteken har möjlighet att skaffa böcker som 

intresserar. Enligt en av mina intervjupersoner ska läsningen ske dagligen precis som att barn 

borstar tänderna dagligen. 

     Lärare 3 som är yngst och inte arbetat så länge tycker att eleverna ska få välja mer själva 

vad de vill läsa. Då blir de mer intresserade, tror hon. Det kan ju vara svårt att alltid tillgodose 

alla intressen, läroplanen skriver vad som ska ingå i svenskämnet. Olika texter från olika 

genrer, länder och med olika syn på människans villkor ska ingå. Men bland de böckerna 

kanske eleverna kan få större frihet att välja. 

I åtgärdsprogrammen får skolan tyvärr inte lägga ansvar på föräldrar att t.ex. hjälpa till med 

läsningen. Det tycker en av mina intervjupersoner är sorgligt.  Hon tycker dessutom att när 

eleverna kommer till år 6 så är det för sent om de inte har ett intresse att läsa. Har de inte haft 

tillgång till böcker eller bibliotek så är det svårt att få dem intresserade men samtidigt ingår 

det i lärarjobbet att få dem intresserade. Under syfte i svenskans kursplan (Lgr 11 s.222)  står 

det: 

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla 

sin förmåga att, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften. 

     I Läsandet kultur, ett slutbetänkande från litteraturutredningen lägger kommittén fram en 

plan för regeringen. Några av förslagen i planen är läsombud i förskolan och att alla elever har 

tillgång till skolbibliotekarie (SOU 2012:65). På detta vis ska vi lyckas få elever mer 

intresserade av litteratur.  

     Det behöver ju inte vara enbart skönlitteratur som elever ska läsa, enligt en av mina 

intervjupersoner. Hon har egen erfarenhet av barn som får samma utbyte av att läsa 

faktaböcker. Däremot säger hon att om man får elever som visar motstånd mot böcker så 

måste man rannsaka sig själv, jag kanske inte har lyckats få fram rätt bok till just den eleven 

och det ingår ju i yrket att göra det. 

     ”Läslust kan vara lika smittsamt som influensa” (Brodow & Rinisland 2005 s.188). Jonas 

Jonasson gav 2009 ut sin debutroman Hundraåringen som klev ut genom fönstret och 

försvann, den blev 2010 års mest sålda svenska bok. Den har idag lästs av ca 4 miljoner 
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människor. Berättelsen filmas just nu och distributionsrättigheterna har köpts upp av Disney. 

Jag tror att många både vana läsare och ovana läser just den boken, för alla pratar om den, 

läslusten smittar.  

 

5.1.5 Misslyckad som svensklärare? 

Svenskämnet är inte enbart ett ämne för att utveckla språket, det är ett instrument för att 

hjälpa eleverna i övriga ämnen. Svenskläraren arbetar med ord och begrepp som tillhör andra 

ämnen t.ex. samhällsorienterade och naturkunskapsämnen. Ibland när man pratar med elever 

om vad man lär sig i olika ämnen så har de lättare att förklara vad de lärt sig i t.ex. kemi. I 

svenskan ska man läsa, skriva och prata och det tycker de att de kan. De har hållit på med det 

sen förskoleklassen. Det är svårt att visa på olika grader av kunskaper i läsning. Det kan vara 

lättare för dem att se att nu kan de t.ex. periodiska systemet.  

     Jag har inte hittat någon litteratur som tar upp frågan om svensklärare känner sig 

misslyckade om de inte lyckas förmedla läsglädjen till sina elever. Just nu diskuteras läsning 

och läsvanor i olika medier. Undersökningar visar att elever läser mindre och att 

läsförståelsen har försämrats (EU 2012), men beror det på svenskläraren? 

En av mina intervjupersoner, lärare 2, tycker att hon skulle ha misslyckats som lärare om hon 

inte fått eleverna intresserade av litteratur. Hon är själv mycket intresserad av litteratur och 

har genom högläsning försökt inspirera sina elever och förmedla läsglädje. Hon tror att 

hennes eget intresse för litteratur gör att hon känner sig misslyckad om hon inte lyckas 

överföra det på sina elever. De övriga intervjupersonerna tycker det är synd om vi inte lyckas 

få eleverna intresserade för de missar ju så mycket. En av lärarna har försökt med sina egna 

barn, genom att läsa massor för dem, men trots detta är ingen av dem intresserad av att läsa 

själva.  

     Alla är inte intresserade av att läsa skönlitteratur, det finns andra texter att läsa idag t.ex. på 

nätet. Det viktiga är att det är en text som eleven kan reflektera över, lära sig något om andra 

osv. Eller är det en oro bland svensklärarna att inte ha koll på vad eleverna läser? Lärare 4 

sammanfattar med att säga att vi kan inte nå alla men vi kan göra mycket mer för att nå fler. 

     Alla lärare är svensklärare säger en av intervjupersonerna och hänvisar till att läsa gör man 

i alla ämnen. Det är svensklärarna som har ett stort ansvar för skönlitteraturen i skolan men 



33 
 

med nya läroplanen där skönlitteraturen finns med även i so och no under centralt innehåll, så 

bör vi börja samarbeta mer. Än så länge så fixar svenskläraren skönlitteraturen till det temat 

som man jobbar med i samarbetet so-no-sv. På andra skolor har man kommit längre och 

många lärare har i sin kombination so-sv. Då samarbetar säkert ämnena mer. I hennes skola 

jobbar de parallellt men inte tillsammans med skönlitteratur.  

 

5.1.6 Blir man en bättre människa om man läser mycket? 

Tre av mina intervjupersoner instämmer i påståendet att man blir en bättre människa om man 

läser mycket. Genom läsningen/böcker får eleverna ta del av så mycket, de får förståelse, de 

får insikt i många olika människors liv vilket gör att man blir en bättre människa som förstår 

hur olika vi är. Mycket läsande gör att eleven får använda sin fantasi, blir flexiblare, lär sig 

känna empati.  

     Magnus Persson skriver på SvD Kultur (Persson 2013) om tron på att den goda litteraturen 

skapar goda människor. Han har nyligen avslutat ett forskningsprojekt om vilka värden som 

tillskrivs litteratur och läsning i vår tid. Persson menar att många pratar om den goda 

litteraturen utifrån en vedertagen ”sanning” som vi hört, snarare än kritisk granskning och 

argumentation. Många olika aktörer har tagit på sig rollen som talesmän för den goda 

litteraturen som skapar den goda människan. Han ger exemplet McDonalds som har ett 

samarbete med Läsrörelsen, där barn i sitt Happy Meal får med en bok. I skolan finns det 

starkaste fästet om den goda litteraturen, i läroplanerna står det om läsningens värden och 

effekter. Litteraturen är god och det onda finns utanför (Persson 2013).      Persson har en tes 

”Man tänker sig att litteraturen är god och att man genom den blir en god människa” (Persson 

2013).  Det var de tankarna jag hade när jag formulerade frågan: Blir man en bättre människa 

om man läser mycket?  Persson menar att det är i skönlitteraturen man hittar de bästa 

argumenten för läsning (Persson 2013).  

     Lärare 1 tycker att man kanske inte blir en bättre människa men man får ju så otroligt 

mycket i en bok. Genom att läsa kan man få större förståelse för sin omvärld och diskuterar 

man dessutom boken så kan man lära sig se mellan raderna och förstå författarens budskap. 
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Lärare 3 tror inte att läsare blir bättre människor, hon tror det beror på vad personen läser. 

Visst kan man lära sig reflektera och lära sig mer om livet och känslor, kanske även empati 

och inlevelseförmåga men det beror mer på vad man läser.  

     I Lpo 94 står om empati och den personliga identiteten som ska utvecklas, i Lgr 11 att 

eleverna ska utveckla den egna identiteten. En läsare av skönlitteratur blir empatisk och 

tolerant, får kunskaper om litteratur, litteraturhistoria och att läsa motverkar odemokratiska 

värderingar (SOU 2012:10 s.169-170). Och visst är det en bättre människa. Personligen kan 

jag tycka synd om min son som inte läser skönlitteratur, han missar ju så mycket. Han läser 

tidningar, en del facklitteratur som hör till jobbet och en hel del på nätet. Men han har aldrig 

lyckats hitta skönlitteratur som lockar honom. Han går miste om njutningen av en god bok. 

 

6 Avslutning 

Mitt syfte med uppsatsen har varit att ta reda på hur viktig skönlitteraturen är i svenskämnet. 

Vad tycker lärare och vad säger forskningen. De lärare jag har intervjuat arbetar på samma 

skola så ekonomi, närhet till bibliotek och tillgång till skönlitterära böcker är ju lika för alla.  

     Alla är överens om att skönlitteraturen är viktig, den utvecklar elevernas färdigheter och 

personlighet. Alla är dessutom överens om att det finns alltför lite tid till skönlitteratur men 

det är stor spridning i hur mycket tid lärarna ägnar åt litteratur. Svenskämnet fick redan i 

mitten av 1800-talet fler timmar i veckan och den svenska litteraturen blev viktig. Men 

kanske att tiden trots detta är knapp. Idag får svenskämnet ca 20% av undervisningstiden. 

Enligt timplanen ska varje elev ha fått minst 6665 timmar undervisning under sin 

grundskoletid. Av dessa timmar ska 1490 vara ägnade åt svenska. Det blir lite drygt 165 

timmar per år, 83 timmar per termin och då ska de ägnas åt all svenskundervisning. Hur lång 

tid tar det att läsa en bok?  

     Att läsförståelsen blivit sämre bland svenska barn och ungdomar är något som både PISA 

och EU påstår. Beror det på allt som pockar på uppmärksamhet runt omkring? Jag tycker att 

elever idag är mycket kunniga, men kanske inte i det som vi mäter i skolan. De surfar på 

nätet, de har kontakter med andra och det har bl.a.gjort att svenska elever är bättre i engelska 

idag än tidigare. De står sig även bra internationellt med engelskan.  



35 
 

Skolan idag, jag pratar om den kommunala skolan som tar emot alla elever, har elever med 

helt annan bakgrund idag än tidigare. Det är barn som just lärt sig språket, barn som har stora 

inlärningssvårigheter, barn som är vana läsare och barn som aldrig läst en bok. Alla går de i 

samma klass och alla deras behov ska tillgodoses. När jag började skolan 1964 var vi en 

ganska homogen grupp elever, vi hade liknande bakgrund. De flesta av våra föräldrar arbetade 

på samma arbetsplats, en del på kontoret andra i produktionen. Vi hade några nyinflyttade 

finska elever som kom till vår klass under de första åren. Vi läste samma sorts böcker och 

fröken bestämde ofta vad vi skulle läsa.  

      Det är svårt att hitta böcker i en viss genre till en hel klass med den spridning av elever 

som vi har idag. Det tar tid att leta och hitta bra böcker, att som lärare vara förberedd och ha 

läst litteraturen. Några elever behöver mycket tid till sin bok medan andra läser fort. En del 

läser gärna hemma medan andra aldrig gör det. En del har stöd hemifrån, andra har det inte. 

Det finns mycket litteratur och det släpps hela tiden nya böcker. Jag välkomnar 

Litteraturutredningens förslag om skolbibliotekarier till alla elever.  

     Alla är som sagt var eniga om att skönlitteraturen är viktig men tiden, den vill inte räcka 

till. Är det skönlitteraturen som får stå tillbaka för att skolan ska hinna med så alla elever når 

de kunskapskrav som de ska nå? 

     Jag och många med mig tycker att man mår bättre av att läsa mycket, få utveckla sina 

tankar, prata om det man läst och njuta av det sköna i en god bok. Stressen försvinner, tiden 

försvinner, man bara njuter! 
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Bilaga 1 

Presentationsbrev 

Hur ska lärare lära elever läsa skönlitteratur? För att förstå vad författaren vill säga eller för 

att utvecklas som läsare eller person?  

Jag vill gärna träffa dig och prata om skönlitteratur och hur du ser på användandet av 

skönlitteratur i svenskämnet. Om du tycker att det har skett någon förändring av 

skönlitteraturen i de läroplaner du har arbetat med.   

Jag håller just nu på att skriva ett examensarbete i svenska på Mälardalens högskola. Jag går 

VAL-utbildningen i Linköping och har uppsatsen kvar sedan tidigare. Jag har ju arbetat många 

år och undervisat i svenska men vill höra vad ni andra tycker och titta på vad forskningen 

säger om just användandet av skönlitteratur. 

Det finns flera svensk-lärare i vårt område och jag hoppas att vi kanske kan ha nytta av min 

uppsats i vårt fortsatta arbete. Jag får med min uppsats hjälp att förkovra mig i dina 

kunskaper.  

Du får naturligtvis frågorna i förväg. Jag räknar inte med så många frågor eftersom jag tror 

att vi kommer att utveckla dem. Jag vill gärna spela in det vi pratar om för att sedan kunna 

transkribera det. Har du några synpunkter på detta så hör av dig så kanske vi kan lösa det på 

annat sätt. 

Jag hoppas att du är intresserad av att delta i min undersökning, det är ju en helt frivillig, 

privat undersökning. Tiden tror jag att vi kan hitta på en pedagogisk konferens.  

Uppsatsen kommer så småningom att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 

högskola och läggs ut på databasen Diva när den är klar. 

Hälleforsnäs 121023 

Anne-Lie Briby                                           Handledare: Magnus Jansson 

anne-lie.briby@flen.se                             magnus.jansson@mdh.se  

XXX-XXXXXXX                                             XXX-XXXXXX 

mailto:anne-lie.briby@flen.se
mailto:magnus.jansson@mdh.se
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

1. Hur länge har du arbetat som svensklärare? 

2. Vilken roll har skönlitteratur i svenskämnet?  

 Är det bara en del av svenskämnet som eleverna ska visa att de klarar kunskapskraven i 

för att nå betyg?  

Hur stor del av svenskan får skönlitteraturen?  

Hur mycket tid finns till skönlitteratur? 

 

3. Vad är det viktigaste med skönlitteraturen i skolan?  

Är det att eleverna ska få bra läsförståelse, att de ska känna igen sig i litteraturen och lära 

sig mer om sig själva och omvärlden? 

 

4. Har synen på skönlitteratur i undervisningen förändrats under de år som du har arbetat?   I 

så fall hur? 

 

5. Har Lgr 11 ändrat ditt arbete med skönlitteratur? 

 

6. Är det skolans uppgift att få barn/ungdomar intresserade av skönlitteratur?  

Hur mycket ansvar kan/ska skolan lägga på föräldrarna? 

 

7. Om vi inte lyckas få eleverna intresserade, har vi då misslyckats som lärare? 

 Blir våra elever bättre människor om vi lyckas att få dem intresserade av litteratur?  

Är det jag som svensklärare som känner mig misslyckad? ”jag gillar ju att läsa”.  
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