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Syfte med denna uppsats är att undersöka hur lärare arbetar med att introducera skönlitteratur 
vid klassgemensam läsning. Uppsatsen tar också upp vilka eventuella konsekvenser lärarnas 
val av introduktion kan få för elevernas läsutveckling. Undersökningen baseras delvis på 
teorier kring hur elevers möjlighet att påverka valet av skönlitteratur kan påverka deras 
inställning till vad de läser, men i första hand grundar sig uppsatsen på forskning kring 
kontexten vari skönlitteraturen placeras och hur den påverkar elevernas läsning. För att uppnå 
syftet med uppsatsen genomfördes kvalitativa intervjuer med fem lärare verksamma i 
grundskolans år 7–9. Intervjuerna visar att lärarna inte alltid är medvetna om hur de 
introducerar skönlitteratur, men att de förarbetar mer än de tror. Lärarna i intervjuerna har två 
olika sätt att närma sig skönlitteratur med sina elever, via genrestudier och via teman som 
anknyter till värdegrunds- och läroplansfrågor. Den forskning som finns på området visar sig 
vara delad i två inriktningar, där den ena anser att skönlitteratur ska läggas in i teman och den 
andra anser att elever bör få lära sig skönlitteraturens mönster för att komma djupare in i 
texten. De intervjuade lärarnas sätt att närma sig skönlitteraturen diskuteras utifrån dessa två 
läsdidaktiska inriktningar. 
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1 Inledning 

Under en längre period har jag som lärare i svenska i grundskolans senare år funderat över 

varför så många elever inte läser hela böcker när vi arbetar med dem i helklass.  Jag har alltid 

ansett mig själv vara en nytänkande lärare som också vet vad som sker i ungdomslitteraturen. 

När elever ska läsa en bok väljer jag ofta en högaktuell ungdomsbok som jag antar att många 

kan tycka om. Trots detta säger ett flertal elever  gång på gång att det är tråkigt att läsa och att 

de inte kommer igenom boken. Min slutsats har varit att dessa elever har svårigheter med eller  

är ovana vid att läsa.  Då jag vet att många andra lärare upplever samma fenomen undrar jag 

hur de och jag själv egentligen har arbetat för att få med alla elever på läståget. 

 

Att inneha en god läsförståelse är i allra högsta grad en demokratisk fråga. Läroplanen för 

grundskolan, som gäller från 2011,  har som första punkt i sitt centrala innehåll för skolår 7–9 

att en elev som slutar grundskolan förväntas kunna läsa på ett sätt som innebär att de kan 

”förstå, tolka och analysera texter från olika medier”. Dessutom förväntas de kunna ”urskilja 

texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang” (Skolverket 

2011a).  Det handlar om att kunna ta till sig information och förhålla sig kritisk mot budskap i 

texter. Svenska ungdomar sägs halka efter i läsförmåga och i PISA-undersökningen från 2009 

ser man att 20 % av eleverna i årskurs 9 inte klarar baskraven för läsförståelse (Skolverket 

2010). Dessvärre bekräftas uppgiften i statistiken för de Nationella proven i svenska 

(Skolverket 2011b). Det är högst angeläget att motverka den trenden och i lärarrummen 

lovsjungs ofta klassgemensam läsning med efterföljande gemensam diskussion som 

aktiviteter som starkt främjar läsförmågan. Gunilla Molloy (1996) skriver att förståelsen av en 

text kan betyda 

 

att jag har förstått något om mitt eget och andra människors liv när jag har läst 
den. Men jag kan också ha ”förstått” hur texten är skriven och hur författaren 
har arbetat med språket. I denna förståelse är dialogen, det gemensamma 
samtalet, viktigt. Därmed blir också frågan om hur vi skapar förutsättningar för 
detta samtal viktigt. (sid. 72)  

 

Tidigare nämndes att en vanlig erfarenhet är att elever inte tar sig igenom boken och då inte 

på allvar deltar i samtalet om boken. Om elever inte deltar i läsundervisningen kan de 

omöjligt få den förståelse Molloy menar. Dessutom blir det nästan omöjligt att uppnå andra 

delar av svenskans centrala innehåll. LGR-11 är mycket tydlig med att elever ska möta 

skönlitteratur från olika tider och platser som belyser människors villkor och identitets- och 
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livsfrågor. Dessutom förväntas eleverna få kunskaper i hur berättande texter byggs upp på 

olika vis, till exempel med parallellhandling, tillbakablickar och olika berättarperspektiv. 

LGR-11 säger också att eleverna ska lämna grundskolan med kunskap om några skönlitterära 

genrer och hur dessa skiljer sig från varandra. 

 

När man undervisar i ett annat språk än elevens modersmål och har tänkt sig att låta eleverna 

läsa skönlitteratur är det allmänt vedertaget att man lägger mycket tid på att ge eleverna 

förförståelse. Kan förförståelse vara något att arbeta mer med även då eleverna läser på sitt 

modersmål? Kan svårigheterna en del elever upplever med läsning avhjälpas med hjälp av 

förförståelse och sättet man introducerar boken på? Kan sättet man väljer ut boken på påverka 

elevernas läsning? Med utgångspunkt i de frågorna har jag inriktat min undersökning på hur 

lärare skapar de förutsättningar som Molloy beskriver i citatet ovan för  läsutvecklande samtal 

med fokus på vad som sker i klassrum när gemensam läsning inleds.  

  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med min studie är att försöka beskriva vilka metoder några lärare i grundskolans år 7–9 

använder vid förarbetet av klassgemensam läsning och varför de väljer att använda just dessa. 

För att kunna uppfylla syftet formulerades följande frågeställningar: 

• Hur väljer  lärare den litteratur ungdomarna ska läsa?  

• Hur  lägger lärare upp introduktionen av klassgemensam bokläsning och varför väljer 

man de metoderna? 

• Hur upplever lärarna att deras bokval och introduktion påverkar elevernas läsning och 

tolkning av boken? 

 
2 Tidigare forskning och teori 
Det här kapitlet tar upp tidigare forskning och teorier som kan anses vara relevanta för 

undersökningen.  

 

2.1 Att välja skönlitteraturen för ungdomar 

Valet av skönlitteratur som ska läsas i ett klassrum kan utformas efter flera modeller, varav en 

skulle kunna vara en litterär kanon, det vill säga att ett land, en kommun eller en skola har 

bestämt att vissa skönlitterära verk ska läsas under elevens skolgång. I den forskning som 

relaterar till den här studien kommenteras emellertid inte en sådan urvalsprocess.  
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Jan Nilsson (1997) menar att lärare bör sätta in skönlitteratur i ett givet sammanhang, till 

exempel ett tema. Poängen med detta arbetssätt är att skönlitteraturen i sig ses som en 

självständig kunskapskälla och bör användas som en sådan,  i motsats till att bara vara en 

utfyllnad i det stora kunskapandet eller en övning i att avkoda text. Man kan säga att han vill 

uppgradera skönlitteraturens betydelse för kunskapsinhämtning och han menar att läraren bör 

välja ut vad eleverna ska läsa utifrån vad läraren avser att eleverna ska lära sig. Målet med 

temat ska vara satt innan läsningen tar vid och skönlitteraturen är en av vägarna till målet. 

Temat är alltså inte bakgrundsinformation till skönlitteraturen.  

 

Gunilla Molloy (2003) skriver emellertid att det är troligt att en elev avvisar en text när en 

lärare väljer den. Hennes poäng är att valet av skönlitteratur inte diskuteras i tillräckligt hög 

grad med eleverna och att valet kan uppfattas som ”ett uttryck för lärarens maktposition” (sid. 

41). Olga Dysthe (1996) diskuterar likaledes att elever måste ges möjlighet att påverka hur 

arbetet i klassrummet går till. När eleverna känner delaktighet ökar deras intresse för 

aktiviteten som ska ske.  

 

Men Molloy framför också tanken om teman och att läsningen uppfyller läro- och 

kursplansmål, till exempel genom att den samspelar med undervisningen i SO. Molloy 

använder uttrycket ”Teach the conflict” och menar att skönlitteraturen är ett sätt att synliggöra 

samhällskonflikter och att skönlitteraturen ska väljas utifrån det perspektivet. Molloy (2003) 

och Nilsson (1997) är alltså överens om att skönlitteraturen måste handla om något som 

väcker elevernas intresse och engagemang. Nilsson menar till och med att det är av yttersta 

vikt att eleverna redan vet något om eller har egna erfarenheter av det som man ska läsa om. 

De elever som har svårt med läsning måste få litteraturundervisning som anknyter till dem 

själva och är fylld av mening, annars är risken stor att de aldrig kommer underfund med vad 

läsning egentligen går ut på, särskilt läsning av skönlitteratur.  

 

För att ytterligare komplicera frågan om urvalet av litteratur nämner Molloy (2003) ett annat 

bekymmer, nämligen att många pojkar inte läser vissa typer av texter, exempelvis sådana med 

kvinnliga huvudpersoner. Skälet till det skulle kunna vara att de är mitt i sin utveckling för att 

bli män och behöver skapa ett avstånd till sådant som anses kvinnligt. Flickor läser däremot, 

enligt Molloy, det pojkar läser, och den skönlitteratur som dominerar i skolan handlar om 

pojkar och är skriven av män. Flickor blir i detta system inte synliga och blir utan egna 

identifikationsmodeller genom skolans skönlitteratur. Den identifikationsmodell som de får 
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går via mäns ögon. Lärare behöver alltså även ha ett genusperspektiv då de väljer 

skönlitteratur för sina elever.  

 

2.2 Introduktion av bokläsning 

När elever lär sig ett nytt språk och förväntas läsa på det förbereder läraren oftare läsningen 

mer noggrant. Eleven blir insatt i bokens innehåll, till exempel dess handling, miljö och tid. 

Bo Lundahl (1998) skriver att när läsning sker på främmande språk måste texter relatera till 

elevernas egna kunskaper, erfarenheter och intressen. Läsning börjar innan eleverna har texten 

framför sig, inte helt olikt hur elever påbörjar en skrivprocess innan fingrarna nått 

tangentbordet, eller pennan nått pappret.  För de elever som ännu inte upptäckt läsningens 

mening, kan man eventuellt hävda att de, trots att texten ifråga är skriven på deras modersmål, 

behöver behandlas som om läsning vore något på ett främmande språk. Cai Svensson (1989) 

beskriver erövrandet av litteraturläsning och litteraturtolkning just som ett andraspråk. Han 

menar att inlärningen av detta andraspråk underlättas om eleven i tidig ålder, före skolåldern, 

får tillgång till olika former av litteratur.  Dessa olika former av litteratur  fungerar som en 

bank av förförståelse och underlättar för elevens framtida läsförmåga. Min studie behandlar 

främst äldre elever och hur förförståelse ges till dem i undervisningen, men Svenssons 

uppfattning blir inte desto mindre intressant då man kan anta att det i varje klass finns elever 

som saknar denna typ av förförståelsebank.  

Även Aidan Chambers (2011) menar att läsningen börjar  innan eleverna sitter med boken i 

handen och avkodar bokstäverna. Chambers menar att elever påverkas av den inställning till 

skönlitteratur som lärarna har och vad eleven kan se med egna ögon i sin skola. Om skolan 

visar upp böcker på ett lockande sätt och aktivt arbetar med att få in böcker i vardagssamtal 

får fler elever lättare att ta sig igenom barriären till böckernas värld. Med andra ord är skolans 

läskultur avgörande. I läskulturen kan man förutom den fysiska miljön också räkna in sådana 

faktorer som den tid som anslås till läsning samt hur läsningen förbereds.  

 

Judith A. Langer (2005) berättar om olika faser som en läsare går igenom för att skapa sig en 

föreställningsvärld om det han eller hon läser. Den första fasen handlar om att kliva in i 

föreställningsvärlden och samla så mycket information som möjligt för att få en första 

uppfattning om personer, miljöer och situationer. Langer (2005) menar att alla läsare skapar 

sig en föreställningsvärld utifrån de egna kunskaper och erfarenheter som man har, samt att 

dessa omformas under läsandets gång.  Inger Norberg (2003) trycker på vikten av att 
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läsundervisningen också ska vara väl förberedd med förförståelseövningar. Hon menar att 

läsare som saknar kunskap om den värld som beskrivs i en bok kan få stora problem med att 

förstå texten. Göran Ejeman & Gunilla Molloy (1997) menar att förförståelse aktiverar 

elevernas tidigare erfarenheter och att en god förförståelse gör att läsaren kan lägga kraft på 

att förstå helheten i texten eftersom man inte behöver läsa allt utan faktiskt klarar sig med ett 

minimum av kännetecken. Detta innebär att läsaren klarar av att förstå vad han eller hon läser 

utan att behöva titta på varje enskilt ord. Förförståelsen fyller med andra ord ut eventuella 

luckor i läsarens avkodning.  

 

Att klara sig med ett minimum av kännetecken till helhetens fördel bör främja de elever som 

har faktiska lässvårigheter samt de som saknar läsvana. Nilsson (1997) hänvisar i sin bok till 

Lars-Göran Malmgren som hävdar att skolan inte ska isolera dessa elever i så kallade 

läskliniker. Istället bör deras läsutveckling ske i samspel med sin klass där de läser och deltar i 

diskussioner om det lästa. Lundahl (1998) skriver att även starka läsare behöver hjälp med att 

komma igång med läsningen och att de första sidorna i en text är de som är mest utmanande. 

Detta kan tolkas som att alla elever har något att vinna på att läraren startar upp läsning med 

förförståelseövningar. Även teoretiker som främst ägnar sig åt andra forskningsområden än 

skönlitteratur eller dess didaktik menar att förförståelse har stor betydelse. Thorsten Thurén 

(1996) hävdar att förförståelse inte kan ges för stor vikt då han skriver att ”vi inte kan förstå 

något över huvud taget utan förförståelse” (sid. 60). Detta gäller ”vardagslivet och det gäller 

vetenskapen – både naturvetenskapen, samhällsvetenskap och humaniora” (sid. 62).  

 

Molloy (2003) konstaterar att läsning innebär mer än att begripa orden och förklarar 

litteraturteoretikern Kathleen McCormicks tankar om allmän och litterär repertoar. Molloy 

diskuterar bekymren som kan uppstå för en elev vars allmänna repertoar, det vill säga dess 

erfarenheter och kunskaper, inte matchar textens innehåll.  Detta kan avhjälpas till exempel 

genom  att läraren ger eleven faktakunskaper om den miljö eller den tid då boken utspelar sig. 

Emellertid verkar förförståelse kunna ses ur ytterligare ett perspektiv, nämligen textens form. 

Om boken som eleven möter är uppbyggd på ett sätt som eleven inte stött på tidigare kan det 

vara lika svårt att hantera som avsaknad av kunskap kring miljön eller tiden. Elevens litterära 

repertoar, alltså elevens tidigare tillägnade förståelse för till exempel olika berättarperspektiv 

eller tidsförskjutningar, måste man också ta hänsyn till vid litteraturundervisning. Att skapa 

förutsättningar för att alla ska kunna förstå vad de läser innebär att man tänker på detta då 

läsandet inleds  i klassrummet. 
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Rent praktiskt föreslår den teoretiska litteraturen flera aktiviteter för att hjälpa elever in i 

läsandet. Norberg (2003) menar att förförståelseövningar ska syfta till att ”öppna” boken. 

Detta sker genom att man berättar och skapar nyfikenhet, men kanske främst genom att man 

läser den tillsammans. Med det sistnämnda menar hon att det ”stöd och den förförståelse som 

högläsning av bokens början ger inte nog kan understrykas” (s. 193). Detta ska då hjälpa alla 

elever över de svåra första sidorna så att alla kommer in i handlingen. Norberg ger fler 

praktiska förslag på aktiviteter innan läsningen påbörjas som att man tittar på bokens omslag, 

innehållsförteckning eller väljer ut vad hon kallar för starka rader och  utifrån dessa låter 

eleverna pröva att förutsäga vad boken handlar om. När man läst ett tag kan man med fördel 

stanna upp och göra exempelvis ett sociogram. Ulla Lundqvist (1995) föreslår närläsning av 

utvalda meningar som förförståelseövning. Man kan ställa innehålls- och förväntansfrågor till 

meningarna och på detta vis väcka intresse samt skapa kunskap kring det texten kommer att 

handla om. I Lundqvists förslag finns också övningar som behandlar små detaljer så som 

frågetecken och ordklasser. Med dessa övningar skiljer sig författaren från övriga skribenter 

som mer fokuserar på helheter.    

 

2.3 Introduktionens påverkan på elevernas läsning och tolkning av boken 

Olika lärares attityd till vad läsning handlar om är också av vikt. Ska eleven få tolka själv och 

fritt utifrån moraliska dilemman eller egna frågor och tankar som väcks av läsningen eller ska 

eleven tolka utifrån givna ramar? Louise M. Rosenblatt (2002) beskriver skillnaden mellan 

efferent och estetisk läsning av skönlitteratur. Att läsa efferent innebär att läsaren fokuserar 

mer på formella drag utan att direkt engagera sina känslor. När man läser estetiskt upplever 

man det lästa på ett personligt sätt. Rosenblatt påpekar dock att de båda läsarterna ofta 

sammanfaller, och kan vara svåra att skilja åt. En lärare som fokuserar undervisningen av 

skönlitteratur efferent, till exempel genom att styra in frågor mot berättarstrukturer, 

karaktärsbeskrivningar, symboler och liknande,  riskerar att få elever som läser utan att 

använda sin personlighet och sina känslor, och till största del ser det läraren har gått igenom 

och efterfrågat. Även i inledningsfasen av läsningen kan det efferenta eller det estetiska 

ställningstagandet hos läraren märkas genom vilka uppgifter som ges. Uppgifterna kan man 

anta styr elevernas läsning, upplevelse och tolkning av texten då de blir en del av 

förförståelsen, åtminstone i betydelsen vad som förväntas av dem arbetsmässigt.  
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En fråga man kan ställa sig är om ett efferent läsande också skapas i arbetet med genrer. 

Kursplanen i svenska (LGR-11) poängterar att elever ska känna till olika genrer och hur dessa 

skiljer sig åt. Om man, som diskuterades i föregående stycke, riskerar att få efferenta läsare 

när man arbetar med berättarstrukturer och karaktärsbeskrivningar – bör man då göra det? 

Man kan hävda att genrekunskap hjälper elever i deras framtida läsning genom att de har getts 

kunskap om berättarmönster och att de då lättare tar sig in i nästa bok de läser med samma 

mönster. Lundahl (1998) formulerar tanken att ”Gammal kunskap möter ny, och det är först 

då förståelse är möjlig […] När vi läser en saga använder vi vår kunskap om hur sådana 

berättelser brukar vara uppbyggda […] I takt med ökad läsförmåga utvecklar vi sedan vårt 

register så att vi kan känna igen olika berättarstrukturer och läsa olika textgenrer” (sid. 16). 

För Chambers (2011) förefaller det helt centralt att elever ska lära sig att se mönster i det de 

läser. Han säger att människor av naturen alltid letar efter mönster då människan vill sätta in 

saker i ett sammanhang. Att lära sig att läsa är inte bara att koda av bokstäver och ord utan 

också att känna igen olika typer av texters olika drag.   

Dysthe (1996) skriver att om undervisningen  är monologisk uppstår problemet med att lärare 

utgår från sig själva och inte skapar en dialog med sina elever så att en gemensam referensram 

bildas. Lärare kan i välmening lägga upp ett arbetsområde utifrån sig själv och ur det 

perspektivet förefalla mycket pedagogisk, men i slutändan blir det något som eleverna inte 

förstår. I det ljuset kan man se att en risk under läsprocessen i skolan är att elevernas läsning 

styrs mot lärarnas tolkning av texten. Denna risk kan man anta finns vid alla stadier av 

processen, så även vid introduktionen. Nilsson (1997) skriver om detta och ställer vad han 

kallar  lärartext mot elevtext. Lärartexten kan uppfattas som ett facit, alltså det rätta sättet att 

uppfatta och förstå en text. Även Molloy (2003) tar upp problemet och menar att ”samtalet 

om litteraturen kan komma att utgå från frågor som läraren finner viktiga att diskutera” (sid. 

172). Detta väcker frågan om lärarens val av tema och mål blir ett sätt att skapa en lärartext. 

Den kontext vari läsningen sker, de aktiviteter eller frågor som ställs i början av läsning av en 

bok bör rimligtvis påverka vad eleverna lägger märke till i texten senare. För att arbeta mot ett 

särskilt kunskapsmål genom skönlitteratur verkar det rimligt att man lägger upp arbetet så att 

eleverna ska lägga märke till just det man är ute efter. Använder man sin möjlighet till 

påverkan av elevernas läsning på ett medvetet sätt som lärare, kan det alltså vara av godo. 

Emellertid är ett rimligt krav på lärare att han eller hon vid andra lästillfällen också skapar 

förutsättningar som inte låser elever vid en möjlig tolkning, det vill säga lärarens.  
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3 Metod  
Det här kapitlet beskriver och förklarar den metod som använts i undersökningen. Till att 

börja med beskrivs själva genomförandet och slutligen finns korta presentationer av de 

intervjuade lärarna. 

 

3.1 Genomförande av undersökningen 

Genom den här undersökningen har jag velat ta del av hur några lärare, som är verksamma i 

årskurserna 7–9, själva beskriver hur de väljer ut och introducerar skönlitteratur vid 

klassgemensam läsning. I min studie har jag valt att fokusera på litteratur i form av hela 

böcker, alltså inte kortare utdrag ur böcker eller noveller. Eleverna som omnämns är elever 

med svenska som modersmål och skönlitteraturen som avses läses på svenska.  

 

Skolan har under innestående läsår fått en ny kurs- och läroplan. Det innebär att de 

intervjuade lärarna har nya mål och kunskapskrav att arbeta mot med sina elever. När det 

gäller den här uppsatsen har jag använt den nya kursplanens text, men är medveten om att 

lärarna till stor del diskuterar bokläsning som skett under föregående kursplans tid. Uppsatsen 

handlar om vad som sker i bäddandet inför läsning och de faktorer som förmår elever att läsa 

och delta i klassgemensam läsning torde vara samma oavsett kursplan.  

 

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ undersökning. Steinar Kvale (1997) beskriver 

olika aspekter av den kvalitativa forskningsintervjun, varav en är den deskriptiva intervjun. 

Denna har som syfte att intervjupersonen ska beskriva hur ”hon upplever och känner och hur 

hon handlar” (sid.36). De intervjuer som jag har genomfört kan benämnas som deskriptiva. 

Då mitt syfte var just att komma åt tankar och val av metoder kring inledningsfaserna av 

arbetet med skönlitteratur i skolan ansåg jag kvalitativa intervjuer överlägsna exempelvis 

enkätundersökningar. Visserligen hade enkätundersökningar kunnat ge mig ett större 

jämförelsematerial, men utan möjligheten att ställa följdfrågor. Samtidigt skriver Kvale 

(1997) att det finns kritik mot den kvalitativa forskningen då den inte resulterar i statistiska 

data som kan jämföras.   

 

3.1.1 Intervjuguide 

Några veckor innan intervjuerna genomfördes skickade jag ut frågeunderlaget till 

intervjupersonerna. Min önskan var att de skulle få tid att reflektera över sina didaktiska val 
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före intervjutillfället. De fick specifika frågor (se bilaga), men fick samtidigt veta att frågorna 

inte skulle följas till punkt och pricka. Genom att göra på det här sättet hoppades jag att 

svaren skulle bli mer genomtänkta utan att intervjuerna skulle ta alltför lång tid. Det finns 

dock en risk att svaren blir tillrättalagda för att passa in i vad intervjupersonerna uppfattar som 

”rätt” svar. Vissa av mina frågor är lika varandra och svaren på dessa frågor kan tänkas bli 

desamma, men jag lät ändå frågorna vara kvar då jag kunde se en poäng med att man ställer 

samma fråga en gång till och på så sätt kommer åt ett mer heltäckande svar. Samtidigt är jag 

medveten om att minsta förändring i en formulering av en fråga kan leda till olika svar. Min 

avsikt har varit att ställa öppna frågor och undvika ledande.  Dock menar Kvale (1997) att 

ledande frågor i kvalitativa undersökningar kan öka tillförlitligheten. Detta särskilt om de 

ledande frågorna används för att verifiera ett tidigare svar.  

 

3.1.2 Intervjuerna 

En del intervjuer genomfördes i intervjupersoners hem och andra på deras arbetsplats. 

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en mobiltelefon med ljudinspelningsfunktion. 

Möjligheten att spela in samtalen gav mig större utrymme att koncentrera mig på ämnet, 

dynamiken i samtalet och den person som jag intervjuade. Kvale (1997) beskriver också 

fördelen med att spela in intervjuerna då det blir lätt för intervjuaren att återvända till samtalet 

vid behov. Varje intervjuperson tillfrågades om de gav lov till inspelning och jag var noga 

med att garantera deras anonymitet i min studie. Detta i enlighet med Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2002) där det står att all information om identifierbara personer 

ska behandlas på ett sätt att de ”ej kan identifieras av utomstående”. (sid. 12) Detta betyder att 

jag inte antecknat deras namn någonstans och att jag i transkriberingar och i uppsatsen 

anonymiserat dem genom att ge dem andra namn. För enkelhetens skull gav jag dem namn 

med begynnelsebokstäverna A-E. 

 

Jag uppfattade intervjuerna som förtroliga samtal, där jag till största del ställde frågor, men 

emellanåt också svarade på någon fråga eller hade en kommentar till något som sades utan att 

det direkt anknöt till studiens syfte. Kvale (1997) kallar denna form av intervju för 

intervjusamtal. Han menar att intervjusamtalet är en halvstrukturerad intervju med ett ämne 

och förslag till frågor. Emellertid kan intervjuaren ändra frågornas form och ordning om det 

krävs för att kunna följa upp de svar som intervjupersonen gett.  
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En del information fick jag be intervjupersonerna ge mig i efterhand då de olika lärarna svarat 

på olika vis på frågorna. För att kunna jämföra deras svar behövde jag då mer information. 

Denna information skrev jag ner, men den spelades inte in. Samtidigt som jag kompletterade 

intervjuerna bad jag om information om intervjupersonerna, exempelvis hur länge de varit 

verksamma som lärare. 

 

Vetenskapsrådets principer uppmanar den som genomför en undersökning att erbjuda de 

personer som medverkar i studien att få ta del av resultatet samt veta var den kommer att 

publiceras. Intervjupersonerna i denna studie har erbjudits att ta del av resultatet genom att få 

en kopia av uppsatsen. 

 

3.1.3 Bearbetning av material 

Intervjuerna transkriberades i efterhand till skriven text för att jag lättare skulle kunna sortera 

svaren efter mina frågeställningar. Enligt Kvale (1997) blir en utskrift av en intervju ofta 

betraktad som det enda empiriska material i en kvalitativ undersökning som går att lita på. 

Han skriver samtidigt att utskriften är en konstruktion, vilket för med sig att den som skriver 

ut tvingas till flera bedömningar och avgöranden. Validiteten i de nedskrivna intervjuerna kan 

vara svår att försäkra sig om. I mina transkriberingar valde jag att skriva ner och anpassa 

språket efter skriftspråket. För att i största möjliga mån försäkra mig om att jag korrekt tolkat 

vad intervjupersonerna sa, lyssnade jag igenom samtliga intervjuer flera gånger efter den 

första transkriberingen och rättade till saker som jag hört fel.  

 

Kvale (1997) ställer frågan om hur man kan rekonstruera det som intervjupersonerna berättat 

på ett sådant sätt att andra kan läsa det. Han beskriver fem olika sätt att analysera intervjuer, 

varav ett kallas narrativ kategorisering. Narrativ kategorisering organiserar en text så att den 

kan ”avslöja sin mening” (sid. 174). Denna kategorisering reducerar i allmänhet textens 

omfattning och materialet blir därmed mer överskådligt. För att kunna analysera intervjuerna 

kategoriserade jag dem  efter mina tre frågeställningar och ur det kristalliserades studiens 

resultat då textmassan blev betydligt mindre.  

 

I uppsatsen sammanfattar jag intervjupersonernas svar utifrån den uppfattning jag fått från 

samtliga intervjuer och exemplifierar dessa med hjälp av citat från specifika intervjupersoner.  
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3.2 Urval och presentation av intervjupersoner 

Intervjupersonerna valdes ut genom att jag via e-post kontaktade ett stort antal svensklärare på 

de aktuella skolorna. Tyvärr visade det sig svårt att få lärare som ville vara med i min studie, 

men fem tackade till slut ja. Samtliga intervjuade är kvinnor, vilket kan förklaras med att 

såväl yrkes- som ämnesvalet är starkt kvinnodominerat. Två manliga svensklärare 

tillfrågades, men båda tillhörde gruppen som avböjde medverkan. Lärarna som tackade ja har 

varit yrkesverksamma mellan fem och sjutton år. De fem lärarna i min studie är samtliga 

yrkesverksamma i årskurserna 7–9. De arbetar på tre olika skolor utspridda på två mellanstora 

kommuner i södra Sverige. De som tackade ja till att medverka är samtliga intresserade av 

skönlitteratur och undervisning kring den, vilket kan betyda att de inte är helt representativa 

för svensklärarkåren i allmänhet.  

 

Intervjuperson 1, som jag valt att kalla Anna, har arbetat som högstadielärare i  sju år och hon 

undervisar i ämnena svenska, engelska och tyska. Anna är intresserad av skönlitteratur och 

läser så mycket som hon kan och har alltid en bok igång.  

 

Intervjuperson 2, som jag har valt att kalla Betty, har arbetat som högstadielärare i elva år och 

undervisar i ämnena svenska, engelska och språkval svensk-engelska. Betty är mycket 

intresserad av skönlitteratur och läser mycket. Enligt egen utsago läser hon alltid minst två 

böcker samtidigt, varav den ena är en ungdomsbok. Hon säger att hon lever inne i 

skönlitteraturen hon läser.  

 

Intervjuperson 3, som jag valt att kalla Cajsa, har arbetat som lärare på högstadiet i fem år. 

Hon undervisar i svenska, samhällsorienterande ämnen samt engelska. Under flera år har hon 

arbetat i grupper med elever med särskilda behov, men även med klass på reguljära 

högstadieskolor. Cajsa läser mycket litteratur och lustläser minst en bok varje månad. Hon 

blandar klassisk och yngre litteratur, och håller sig uppdaterad med ungdomslitteratur.  

 

Intervjuperson 4, som jag valt att kalla Daisy, har arbetat som lärare i snart 13 år. Daisy 

undervisar i svenska och engelska samt språkval svensk-engelska. Hon säger att skönlitteratur 

är ett av hennes stora intressen och har tidvis varit aktiv i en bokklubb där skönlitteratur 

diskuterats. Hon läser varje dag och säger sig älska svenska deckarförfattare. Daisy anser det 

viktigt att känna till ny ungdomslitteratur och varannan bok hon läser tillhör den genren. 
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Intervjuperson 5, som jag valt att kalla Elvira, har arbetat som lärare i 17 år. Elvira undervisar 

i svenska, tyska och engelska. Hon tycker om skönlitteratur, främst deckare, men hinner 

privat inte läsa i den utsträckning hon önskar. Trots sin önskan om att hinna läsa mer har hon 

ändå alltid en bok på gång. Hon har också varit med i en bokcirkel där litteratur diskuterats.  

 
4 Resultat  
I den här delen av uppsatsen presenteras de resultat som intervjuerna gett. Resultaten 

presenteras under rubriker som formulerats från uppsatsens frågeställningar, men med fler 

underrubriker.  

 

4.1. Lärarnas val av skönlitteratur i undervisningen 

Samtliga lärare säger att de regelbundet väljer att placera in skönlitteratur i ett tema. Cajsa är 

den som upplever att hon inte lyckas med detta i den utsträckning som hon önskar men 

berättar samtidigt om ett tema hon genomfört där en skönlitterär bok funnits med som en del. 

Lärarna berättar om olika typer av teman och  främst verkar det finnas en skiljelinje mellan 

teman som har en allmän frågeställning, till exempel ett moraliskt dilemma eller skolans 

värdegrundsfrågor, och de teman som anknyter till litterära genrer.  Vanliga moraliska 

dilemman eller värdegrundsfrågor som behandlas via teman och skönlitteratur verkar vara 

kärlek, den egna identiteten och att vara tonåring. Vanliga litterära genreteman är sagor, 

deckare och fantasy. Två lärare nämner att de gärna börjar arbeta med litterära genreteman i 

årskurserna 7 och 8 för att sedan ta upp svårare frågor, som exempelvis anknyter till 

värdegrundsfrågor, i teman i årskurs 9.  Deras förklaring till denna distinktion är att de 

upplever eleverna som mer mogna att hantera och diskutera svårare och känsligare frågor då. 

Övriga lärare gör inte samma uttalade skillnad, men samtliga arbetar med sagor som ett tema i 

årskurs 7 och med kärlek i årskurs 8 eller 9, så ett rimligt antagande är att det är en vanlig 

förekommande uppdelning bland de intervjuade lärarna. 

Påfallande är att lärarna nämner ett stort antal ungdomsböcker under intervjuerna, exempelvis 

Kort kjol av Christina Wahldén, Hungerspelen av Suzanne Collins och Hjärtans fröjd av Per 

Nilsson. Endast Cajsa och Anna nämner böcker som också kan sägas vara vuxenlitteratur, 

Robinson Crusoe av Daniel Defoe samt Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö av Håkan 

Nesser. Samtliga intervjupersoner beskriver att de vill att eleverna ska få en positiv 

läsupplevelse och att de vill förmedla den glädje man kan få av läsning. Att lärarna  primärt 

väljer just ungdomsböcker som klassgemensamma böcker är då inte förvånande.  Lärarna 
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verkar känna ett starkt personligt engagemang för att få eleverna att uppleva hur givande det 

är att läsa. Daisy säger att ”syftet med skönlitteratur för mig är ju att de ska upptäcka litteratur  

och  hur fantastiskt roligt det är att läsa”. Detta motsäger inte att lärarna också ser 

skönlitteratur som en kunskapskälla. Särskilt Elvira berör läsandet av skönlitteratur i 

kombination med andra ämnen som en möjlighet för eleverna att nå kunskapsmål i andra 

ämnen. De teman som lärarna berättar om för de högre årskurserna på högstadiet 

sammanfaller i högre grad med läroplansmål, exempelvis kvinnosyn. Just det ämnet har 

bearbetats med hjälp av Kort kjol.  

Några av lärarna berättar att de väljer att arbeta med den litteratur som redan finns på skolan 

och bygger upp ett tema omkring boken. Man väljer alltså boken först. Betty säger att hon 

”brukar välja det som finns i skåpen. Så är det, bara. Man står och tittar och sen genom åren 

har man ju skaffat sig de här favoriterna som man bara tänker att den här måste jag hinna läsa 

med dem och då börjar jag alltid så att jag bokar dem. […] ja, jag ska inte försköna det, så 

krasst är det”. Man måste välja att köpa in de klassuppsättningar som önskas gemensamt i 

ämneslärarlaget och anpassa sig efter de ekonomiska resurser som man har. Elvira nämner att 

hon använder Mediapoolen, från vilken filmer och böcker lånas ut till anknutna skolor, i 

försök att få tillgång till mer litteratur. Samtidigt berättar hon att böckerna då ofta levereras 

indelade i teman, men inte i klassuppsättning, utan ofta i fem exemplar per titel. Hon anser att 

det också ger möjlighet till bra läsupplevelser och diskussioner för eleverna, men att det ändå 

är ett sämre alternativ än att alla läser samma bok samtidigt. Trots skolornas krassa verklighet 

verkar det finnas diskussioner på skolorna angående litteratur och man tipsar varandra om 

böcker som ”har fungerat”. Med det menas att en majoritet av eleverna tagit emot böckerna 

väl och att de läst dem lustfyllt.  

Ingen av lärarna uppger att de i detalj diskuterar bokvalen vid klassgemensam läsning med 

sina elever innan de startar bokläsningen eller bokarbetet. Samtliga lärare nämner att elever 

emellanåt uttrycker att de inte tycker om bokvalet eller att de har elever som inte läser ut 

boken.  Endast Betty berättar att hon avbryter läsandet eller byter bok om hon märker att 

klassen är på väg åt ett annat håll i sina tankar när de har startat ett temaarbete. Elvira 

beskriver ett av de problem som kan uppstå med att fråga eleverna vad de vill läsa: ”det blir ju 

gärna 24 olika svar”. Dock konstaterar hon också att ”man kanske kan tillgodose några några 

gånger”. Lärarna i studien för dock en mer allmän diskussion med eleverna om vad de tycker 

om att läsa och får på så sätt veta vad dessa möter för texter på sin fritid.  
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Anna är den enda av lärarna som spontant uppger att hon är noga med att tänka på 

genusperspektivet i valet av bok. Hon önskar att använda sig av böcker med olika kön på 

huvudpersonen med syfte att alla elever kan känna igen sig, eller få känslan av att en bok talar 

till honom eller henne, åtminstone någon gång under högstadietiden.  Anna upplever att 

flickor lättare accepterar att läsa om pojkar än tvärtom.   

 

4.2 Lärarnas introduktion av klassgemensam bokläsning  

4.2.1 Allmän repertoar 

Som sades i 4.1. arbetar samtliga intervjuade lärare med skönlitteratur i större eller mindre 

grad inom ramen för ett tema. De teman som anknyter mest till elevens allmänna repertoar 

skulle kunna vara de som mer behandlar moraliska frågor, mellanmänskliga relationer och 

liknande, det vill säga sådana teman som lärarna angett att de arbetar med i de sista åren i 

högstadiet. Så kan man tolka det om man menar att eleverna ska använda sina egna 

erfarenheter och kunskaper i läsningen, men å andra sidan menar till exempel Langer att en 

läsare alltid använder sig av detta för att skapa sig en vad hon kallar litterär 

föreställningsvärld. För att hamna i en litterär föreställningsvärld börjar läsaren samla på sig 

ledtrådar vad texten kommer att handla om redan innan läsningen påbörjas.  

 

Under intervjuerna sa fyra lärare till en början att de inte alls arbetade med att anknyta till 

elevernas allmänna repertoar. Dock gav lärarna flera exempel på att de ändå faktiskt gör det. 

Elvira berättar om hur hon inlett läsning av kärleksböcker genom att ställa frågor till eleverna 

om deras funderingar och åsikter kring kärlek och dessutom själv pratat om dråpligheter som 

kan anknyta till bokens ämne. Daisy ger  en bild av hur hon inledde en läsning av 

Hungerspelen genom att låta eleverna hitta på idéer till så kallade dokusåpor, vilket anknyter 

till handlingen i boken och elevernas erfarenhet av TV-program. Daisy anger också som 

exempel att hon startat diskussioner kring elevers attityder till våld innan hon startat upp 

läsning av Ondskan av Jan Guillou. Anna kommer fram till att det finns tillfällen när hon gett 

faktakunskaper kring det eleverna ska läsa. Som exempel anger hon en beskrivning av 1960-

talet samt att hon fick förklara för eleverna vad Treblinka var vid en läsning av Kim Novak 

badade aldrig i Genesarets sjö.  

 

Lärarna verkar inte vara medvetna om att de genom sina introduktionsövningar faktiskt 

arbetat med att anknyta till elevernas allmänna repertoar och hjälpt eleverna mot första fasen i 

att skapa en litterär föreställningsvärld. De har med andra ord inte haft en medveten plan 
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kring detta, eller haft tanken att alltid lägga in detta som en del i litteraturarbetet. Läraren 

Cajsa är den som till skillnad från övriga intervjupersoner medvetet har arbetat med att 

anknyta läsningen till elevernas allmänna repertoar och hon tror själv att det är tack vare 

hennes erfarenhet av grupper med elever i behov av särskilt stöd.  Cajsa säger att hon tycker 

att det är  ”jätteviktigt” och att hon därför är ”jättepetig med förförståelse, faktiskt. Så att de 

vet precis vad de kan förvänta sig.” 

 

4.2.2 Litterär repertoar 

Flera av lärarna ansåg sig inte arbeta med elevernas litterära repertoar på ett planlagt vis. 

Betty sa till och med att ”nej, jag tror inte jag använder litteratur på det sättet”. En kort stund 

senare beskriver dock Betty hur hon förarbetat boken Jinx av Margaret Wild genom att låta 

eleverna skriva korta noveller med endast sex ord. Jinx är en bok skriven i form av korta 

dikter, och Bettys poäng med detta var att göra eleverna medvetna om hur mycket man kan 

säga genom att använda få ord. Att tidsförskjutningar kan vara svåra för läsovana elever 

bekräftar Elvira och säger att hon brukar berätta för sina elever om sådant innan de börjar 

läsa. Om hon inte gör det vet hon att ”några kommer att sluta läsa”. Daisy menar att hon inte 

pratar om litteraturens uppbyggnad när eleverna läser gemensam skönlitteratur, men att hon 

istället arbetar med detta då eleverna skriver och att de på det sättet når en ökad litterär 

repertoar. Hon nämner också att hon ofta arbetar med läsande och skrivande parallellt med 

olika genretyper (se 4.2.2.1). Cajsa menar på nytt att de elever hon undervisar inte ska stöta på 

svårigheter genom formen utan hon är noga med att förbereda dem. Överlag verkar lärarna 

betydligt mer medvetna om svårigheterna för eleverna vad gäller den litterära repertoaren än 

då det gäller deras allmänna repertoar. 

  

4.2.2.1 Kunskap om litterära genrer som litterär repertoar  

Som tidigare nämnts arbetar samtliga intervjuade lärare med att öka elevernas kunskaper om 

litterära genrer och att det ofta är den didaktiska ingång till skönlitteratur man först väljer 

under högstadietiden. Detta sätt att inleda litteraturstudier förefaller naturligt för de 

intervjuade och samtliga jobbar med genren sagor i årskurs 7. Förklaringen till genrevalet 

tycks vara att det är en genre eleverna känner till väl sedan tidigare samt att den har tydliga 

genretypiska drag. En slutsats som kan dras från lärarsvaren är att de lättidentifierade 

genretypiska dragen lär eleverna att olika genrer har olika kännetecken som särskiljer dem 

från varandra. Den kunskapen kan man senare bygga vidare på genom att jämföra olika genrer 

med varandra. Cajsa berättar att hon arbetat med skräckgenren med sina elever och att de 
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innan läsningen diskuterat ”vilka olika typer av karaktärer finns med, vilka typer av scener 

finns med. Alltså hur skriver man för att det ska bli läskigt.”. Dessutom fördjupar Cajsa 

elevernas kunskap genom att visa ”lite olika exempel på författare som har lyckats” och att 

hon tillsammans med eleverna  ”tittar på filmklipp” Som tidigare nämnts om Cajsa arbetar 

hon med elever med behov av särskilt stöd och det förklarar med stor sannolikhet hennes 

noggranna förberedelser innan läsningen. Daisy beskriver hur hon arbetar på liknande sätt 

med deckare, dock inte i lika hög utsträckning.  Anna menar att först när hon arbetat några 

veckor med genren är eleverna ”rätt inne i tänket” vilket innebär att de enligt henne ”får rätt 

bra kläm på det [genren: min kommentar] rätt fort”.  

Samtliga lärare berör och bekräftar liknande tänkesätt kring genrers betydelse. Elvira säger att 

hon föredrar att arbeta med teman där större allmänna frågor berörs.  Hon säger skämtsamt att 

man då kan ”vara lite mer wild and crazy” i betydelsen att det blir en friare diskussion där 

eleverna kan ha ett större deltagande, vilket på ett djupare plan är viktigt för elevernas känsla 

av att kunna påverka undervisningen. Att undervisa om genrer blir mer styrt eftersom en 

genre är vad den är.  

4.2.3 Högläsning för att ge förförståelse 

Tre av lärarna i studien använder sig mycket av  högläsning, medan de andra två berättar att 

det förekommer även i deras undervisning. Den som använder högläsning flitigast är Cajsa 

som dels använder sig av högläsning i början av boken, men sedan regelbundet läser högt 

även när eleverna ska påbörja ett nytt lässtycke i boken. Med lässtycke menas att eleverna har 

läsläxa till en särskild sida i boken och  jobbar med och diskuterar det lästa innan de börjar 

med nästa lässtycke. Cajsa använder högläsningen med förförståelsesyfte flera gånger under 

läsningens gång. Daisy och Elvira använder högläsning främst under läsningens initiala skede 

för att få in eleverna i handlingen. Elvira nämner att hon emellanåt låter eleverna läsa för 

varandra, vilket blir en annan form av högläsning, eventuellt med ett ytterligare syfte att 

eleverna ska utveckla sin förmåga att högläsa, men som samtidigt blir en möjlighet för elever 

att lyssna till delar av boken de ska läsa. Anna beskriver att hon alltid är noga med att boken 

som ska läsas finns inspelad. Detta har som främsta syfte att hjälpa elever med lässvårigheter 

genom boken. Anna vill att eleverna med denna typ av svårighet ska lyssna och läsa 

samtidigt. Här verkar högläsningen få en förstärkande roll gentemot det mekaniska läsandet, 

snarare än en som ger förförståelse.  
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4.3 Introduktionens påverkan på elevernas läsning och tolkning 

4.3.1 Lärartext och elevtext 

Det alla intervjupersoner  gemensamt nämner som viktigt i sin introduktion av boken som 

eleverna ska läsa är den egna inställningen till den aktuella boken. Deras upplevelse är att en 

bok som presenteras med entusiasm och engagemang väcker större intresse än en bok som 

presenteras neutralt eller kanske till och med motvilligt. Fyra av de fem lärarna sa sig 

uteslutande välja böcker som de själva uppskattade på något plan, men en nämnde att hon 

emellanåt lät eleverna arbeta med en särskild bok som hon själv inte alls tyckte om. Hon 

motiverade bokvalet med att många elever tycker om boken samt att den är en klassiker som 

också är grund till en särskild genre. Anna berättar att hon reflekterat över hur presentationen 

av boken skett vid tillfällen då elever inte tyckt att boken varit rolig att läsa. Det har hänt att 

hon önskat att hon presenterat boken på ett annat sätt. Cajsa säger att en presentation av en 

bok aldrig kan ske objektivt och att man som lärare väljer vilka bitar man tar upp. 

 

Samtliga lärare trodde att deras inställning till boken också hade påverkan på hur eleverna 

skulle läsa  och tolka den, framför allt de elever som exempelvis Betty avser med 

beskrivningen ”de som alltid vill göra det fröken säger”. Cajsa nämner att även hon är 

medveten om denna risk då hon säger att ”jag styr ju dem vad de ska titta på och vad de ska 

fokusera på, så absolut”. Hon fortsätter dock med att säga att ”varje människa är individuell 

och unik så alla kommer ju fokusera på olika saker […] det jag kanske tyckte var viktigt  och 

ville att de skulle titta på… det är inte alls säkert att det är det som de tycker är intressant. Det 

gillar jag.” Även Betty tar upp detta och menar att hon medvetet arbetar med klasser för att 

skapa ett klimat där olika tolkningar ses som en tillgång. ”Om man har jobbat mycket med en 

klass och de vet att man verkligen vill att de går utanför ramarna och tänker själva så får man 

alltså fram 25 olika tolkningar”. Daisy och Elvira konstaterar båda att det är möjligt att deras 

sätt att introducera böcker också påverkar hur eleverna tolkar dem, men särskilt Daisy menade 

att hon inte helt funderat kring frågan tidigare.  Anna tror inte att hon i inledningsfasen av 

bokarbetet påverkar hur eleverna tolkar vad de läser, men hon funderar kring hur mycket hon 

styr senare under arbetets gång genom de frågor om boken som eleverna får av henne, detta 

även om hennes intention är att ställa öppna frågor som ger utrymme för elevernas egna 

tolkningar.  

 

Några av lärarna säger sig tro att deras placering av en bok i ett tema med säkerhet påverkar 

hur eleverna kommer att tolka boken. Betty säger att hon vill att eleverna ska läsa med hennes 
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glasögon och att eleverna ska se vissa saker i boken, vilka är hennes mål med såväl temat som 

själva bokläsningen. Cajsa instämmer genom att säga att ”den givna ramen styr ju in dem i en 

viss riktning”. Man kan alltså se bland de intervjuade lärarna att de använder läsning för att nå 

kunskapsmål genom läsning men att det samtidigt lätt kan bli en styrning mot en lärartext. 

Samtidigt säger lärarna att de uppmuntrar till många tolkningar, vilket rimligtvis då ger olika 

elevtexter. 

 

4.3.2 Efferent och estetisk läsning  

Lärarna i studien ger uttryck för att först och främst önska sina elever goda läsupplevelser och 

att de ska anknyta till boken på ett personligt sätt, gärna med egna tolkningar. De önskar att 

eleverna läser estetiskt. Samtidigt beskriver Cajsa att hon brukar tipsa elever om att de bland 

annat ska titta på hur författaren byggt upp karaktärer eller kapitel. Hennes syfte med det är att 

hjälpa eleverna in i texten. Elvira berättar att det händer att hon diskuterar författaren och 

dennes sätt att skriva med elever innan läsning, och under tiden försöker sätta in texten i en 

kontext. Lärarna berättar även om att de arbetar med litterära genrer och deras form i 

anslutning till att eleverna ska läsa en klassgemensam bok.  

5 Diskussion 

I detta kapitel kommer jag först att diskutera den metod jag använt  genom en kort utvärdering 

av min studie.  Därefter kommer jag att diskutera det resultat intervjuerna gett mig och koppla 

det till tidigare forskning och teori.  

 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Hur väljer  lärare litteraturen ungdomarna ska läsa? 
LGR-11 är mycket tydlig när det gäller vad undervisning av skönlitteratur ska ge. Eleverna 

ska få egna läsupplevelser, kunna läsa kritiskt och  på olika sätt och dessutom ska de veta vad 

som särskiljer olika genrer. I den teoretiska bakgrunden till min studie förefaller samtliga 

forskare anse att litteraturen ska placeras i ett genomtänkt sammanhang där det finns ett 

pedagogiskt mål, som med fördel går bortom att eleverna enbart ska öva sin läsning. Man ska 

anknyta litteraturläsningen till ämnen som eleverna känner igen sig i och som dessutom gärna 

lär dem något om andra delar av livet och samhället.  

 

Flera av lärarna i min studie kommenterar  att de alltför sällan kan koppla skönlitteraturen till 

specifika klassers behov eller önskemål eftersom ekonomin begränsar deras möjligheter. 
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Detta innebär i praktiken att det är mycket svårt för lärarna att arbeta mot nya mål via 

skönlitteratur. Vad lärarna i studien gör är att de använder det material de redan har på sina 

skolor och anknyter skönlitteraturen till målen. Man kan säga att detta är tvärtom mot hur till 

exempel Nilsson (1997) menar att bokvalen ska gå till. En risk lärarna, eller egentligen 

skolorna och dess rektorer, tar genom att tvingas göra på det här viset, är att eleverna avvisar 

den litteratur som presenteras av lärarna. Enligt Molloy (2003) kan detta ske bland annat 

därför att eleverna ser litteraturvalet som ett uttryck för lärarnas maktposition. Flera av 

intervjupersonerna nämner också att inte alla elever läser alla böcker, vilket eventuellt skulle 

kunna vara en återspegling av detta dilemma.  Även Dysthe (1996) framför vikten av att 

eleverna finns med i urvalsprocessen av skönlitteraturen och menar att eleverna blir mer 

intresserade och benägna att tillägna sig undervisningen när de känner sig delaktiga. 

Naturligtvis är det inte bara den begränsade möjligheten till inköp som påverkar elevernas 

delaktighet, utan det kan också vara hur lärarna förhåller sig till att låta eleverna vara med i 

diskussionen kring bokvalet. Lärarna i min studie skulle kunna pröva att utöka elevinflytandet 

i urvalsprocessen av skönlitteratur och det vore intressant att se om det påverkade antalet 

elever som faktiskt läser ut boken.  

 

Ytterligare en aspekt som lärarna skulle kunna tänka mer på i sitt urval av litteratur är genus. 

Detta skrivs med stor ödmjukhet då det kan vara en slump att endast en lärare självmant tog 

upp ämnet när hon beskrev hur hon gör för att välja böcker. Att de andra lärarna inte nämnde 

detta i sina intervjuer betyder inte att de inte tänker på det. Genus är betydelsefullt vid valet av 

skönlitteratur. Molloy (2003) visar på flera komplikationer som kan uppstå i ett klassrum om 

man inte tänker på genus. En av dem är att pojkar inte vill läsa om flickor och då avvisar den 

aktuella boken. En annan är att flickor inte får läsa om flickor och då i större utsträckning inte 

får samma möjlighet till identifikation via skönlitteratur. Flickor har visat sig vara mer villiga 

att läsa om pojkar, så de avvisar inte böcker på den grunden, fortsätter Molloy (2003). Annas 

upplevelse bekräftar det som Molloy säger.  

 

Något intervjupersonerna visade sig tänka mycket på var det som Molloy (2003) och Nilsson 

(1997) trycker hårt på. De menar att skönlitteratur som ungdomar läser måste möta deras 

intressen och anknyta till deras verklighet på något vis. Om dessa villkor inte uppfylls säger 

de två forskarna att många ungdomar går miste om syftet med läsning av skönlitteratur. Att 

skönlitteratur ska möta elevernas intressen och verklighet är en inställning som återfinns hos 

intervjupersonerna. Detta ser man inte minst i deras val av böcker, som nästan uteslutande är 
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ungdomsböcker med tonåringar som huvudpersoner. Lärarna diskuterade också de teman som 

man valde att lägga in läsning av skönlitteratur i och även dessa anknyter till ungdomars 

tankar och utveckling, exempelvis teman om kärlek och identitet. Här kan man konstatera att 

lärarna verkar väldigt medvetna om vilka de undervisar och att de har tydliga mål med sin 

litteraturundervisning. Dessa mål går också utanför ren lästräning, som nämnts ovan, och 

anknyter i mångt och mycket till läroplansmål.  

 

5.1.2 Hur  lägger lärare upp introduktionen av klassgemensam bokläsning och varför väljer 

man de metoderna? 

Då huvudsyftet med studien var att se på vilket sätt lärare förarbetar litteraturen i 

klassrummen var det intressant att se att lärarna inte ansåg sig  förarbeta skönlitteraturen 

särskilt väl. Dock berättar de att de i sina klasser har diskuterat saker som sätter in eleverna i 

tankar kring temat, och då i förlängningen också boken. Ibland har de känt sig nödgade att 

förklara företeelser i boken. Det arbete lärarna beskriver uppfattar jag som att de hjälper 

eleverna att utöka sin egen allmänna repertoar. Molloy (2003) beskriver, utifrån McCormicks 

teori, den allmänna repertoaren och att det kan vara svårt för elever att förstå boken om de 

inte känner till något om vad den refererar till. Flera andra forskare, även från andra 

forskningsområden än litteraturdidaktik, bekräftar hur otroligt viktigt det är med förförståelse. 

Min egen tolkning av intervjuresultaten är att lärarna faktiskt arbetar med att ge förförståelse, 

men att de inte är medvetna om att det är det de gör. Med andra ord saknar de en uttänkt plan 

för att introducera skönlitteratur inom teman av den här typen. Det kan eventuellt betyda att 

de inte förarbetar i tillräckligt hög grad och därigenom inte når en del av sina elever, som då 

inte läser boken alls eller alternativt inte läser klart den.  

 

5.1.3 Hur upplever lärarna att deras bokval och introduktion påverkar elevernas läsning och 

tolkning av boken? 

Under intervjuerna ställdes frågan om lärarna trodde att deras placering av skönlitteratur i 

teman med moraliska dilemman eller värdegrundsfrågor påverkade hur eleverna skulle tolka 

det de läste. Lärarna var överlag övertygade om att detta fick eleverna att läsa med temats 

”glasögon”. Detta kan ses som ett bekymmer om eleverna genom detta fastnar i lärartexten. 

De förstår via temat vad de ska titta på i boken och eventuellt även vad de förväntas tycka om 

ämnet som behandlas.  Lärarna i studien verkar använda litteratur just för att belysa olika 

ämnen, så som till exempel Nilsson (1997) menar. Enligt mig är detta är inte ett problem om 
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läraren använder lärartexten på ett medvetet sätt, men det vore inte önskvärt att lärare alltid 

gjorde så, då de i sådana fall inte skulle arbeta mot vare sig kurs- eller läroplan. 

 

Intressant är att konstatera att lärarna, varav två uttalar det tydligt, har en tendens att arbeta 

med teman, som markerat anknyter till läroplansmål, med äldre elever. De börjar gärna sin 

litteraturundervisning med genrer, och samtliga lärare arbetar med sagor i årskurs 7. Min 

studie visar att de intervjuade lärarna förarbetar läsning inom genrestudier betydligt oftare och 

mer genomtänkt än vid den ovan nämnda typen av teman. De ger många exempel på hur de 

gör i praktiken. Chambers (2011) är en av de litteraturteoretiker som förespråkar att elever ska 

uppmanas att se mönster i de texter de läser, med andra ord se genretypiska drag. Att lärarna 

väljer att lägga upp sin undervisning i den här ordningen är intressant. Man kan tänka sig att 

en undervisning om mönster i skönlitteraturen underlättar för en djupare läsning senare då 

eleverna inte behöver lägga kraft på att lista ut vilken typ av text de läser. Samtidigt tror jag 

att man inte ska göra gränserna alltför skarpa och absoluta. Att arbeta med skönlitteratur via 

genrer innebär inte automatiskt att man inte arbetar med de teman som finns i boken. Om man 

vid ett tillfälle arbetat med en viss genre innebär ju det att eleven fått förförståelse för 

genretypen när han eller hon läser en liknande bok en annan gång. Man kan tolka genrearbete 

som ett sätt att öka elevernas litterära repertoar, sådan som den beskrivs av Molloy (2003), 

återigen efter McCormicks teori. Den litterära repertoaren innebär en ökad kunskap om hur 

skönlitteratur kan berättas på olika sätt. Ju vidare litterär repertoar en elev har desto lättare har 

de för att förstå vad de läser. Med det perspektivet förefaller det klokt av lärarna i studien att 

arbeta med genrer tidigt. 

Langer (2005) säger att läsare använder all den kunskap han eller hon besitter för att redan i 

början av läsningen skapa sig en litterär föreställningsvärld. Det stödjer tanken på att man i 

litteraturundervisning ska arbeta med såväl litteraturens innehåll som dess form för att stödja 

elevers läsutveckling. Dock ställdes frågan i bakgrundsdelen huruvida genrestudier skapar 

efferenta läsare, alltså läsare som  i första hand ser berättarstrukturer och andra formella 

mönster i texten de läser. Att se om de fem intervjuade lärarnas elever läser mer estetiskt eller 

mer efferent är inte möjligt i en studie på den här nivån. Lärarna i studien ger dock uttryck för 

att först och främst önska sina elever goda läsupplevelser och det tolkar jag som att de i 

grunden har det som Rosenblatt (2002) menar är en estetisk syn på vad skönlitteratur är. 

Alltså att läsaren anknyter till litteraturen med sina egna känslor och erfarenheter. Samtidigt 

uppger samtliga lärare att de också arbetar med skönlitteratur via olika genrer, så som tidigare 
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beskrivits. Rosenblatt (2002) menar att det finns en risk att eleven läser efferent, alltså på ett 

mer tekniskt vis utan att anknyta texten till sig själva. Detta säger hon kan vara en möjlig 

förklaring till att elever tycker att läsning i skolan är tråkig. Lärarna i studien menar att de 

arbetar med genrekunskap samt karaktärsanalyser för att hjälpa eleverna in i texten, men 

enligt Rosenblatts (2002) sätt att se på efferent och estetisk läsning kan deras didaktiska val 

innebära en risk att eleverna ser alltför tekniskt på det lästa och alltså hamnar i ett efferent 

läsande.  Emellertid kan man se att det finns andra uppfattningar i frågan. Exempelvis 

Chambers (2011) framför åsikten att förmågan att se litterära mönster i texter berikar eleverna 

samtidigt som det fördjupar deras läsförståelse. Det är möjligt att tolka Chambers som att ju 

fler mönster man kan känna igen, desto djupare kan man tränga in i bokens inre lager. 

Rimligtvis borde det innebära att läsaren då anknyter mer personligt och alltså läser mer 

estetiskt än efferent. De här båda skolorna kan tyckas stå långt från varandra, men det faktum 

att LGR-11 betonar båda sidor av det läsdidaktiska myntet  är enligt min åsikt av godo. Jag 

uppfattar det som ett rimligt antagande att de båda sidorna med fördel arbetar tillsammans för 

att utveckla läsaren.  

 

5.2 Förslag till fortsatt forskning 

Det vore intressant att i en framtida undersökning se om manliga och kvinnliga lärare 

förhåller sig annorlunda till den skönlitteratur de presenterar för sina elever och hur det 

eventuellt påverkar elevernas läsning. Ett annat perspektiv som saknas i studien är elevernas. I 

en större studie hade jag gärna genomfört någon typ av enkätundersökning, eller 

djupintervjuer, med elever för att se hur de upplever att deras läsning eventuellt påverkas av 

lärarens val av introduktion. En möjlighet att mäta läsintresset och läsförståelsen vid olika 

typer av introduktion vore spännande. 
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Bilaga  
 
Intervjufrågor  
 

1. Beskriv hur du använder klassgemensam skönlitteratur i din undervisning. 

 

2. Hur väljer du ut vilken skönlitteratur som eleverna ska läsa i klassen?  

 

3. Hur introducerade du den senaste klassgemensamma boken?  

 

4. Hur stor del av det totala bokarbetet lägger du på att ge elever förförståelse?  

 

5. Hur viktigt tycker du att det är att arbeta med bokens innehåll eller form  innan gemensam 

bokläsning startar i en klass? 

 

6. Vilka olika sätt har du använt för att introducera klassgemensam bok?  

 

7. Om du introducerat böcker på olika vis (utifrån tema/ämnesinnehåll,  epok/genre eller 

textens upplägg (tidshopp, parallellberättelser) – vilket/vilka har du upplevt gett eleverna bäst 

möjligheter att förstå boken på djupet? 

 

8. Vid vilka lästillfällen lägger du särskilt mycket vikt vid förförståelse innan eleverna börjar 

läsa en gemensam bok?  

 

9. Vid vilka tillfällen, om några, tycker du att förförståelse/introduktion kan vara negativ?  

 

10. Vilka faktorer tar du hänsyn till vid planeringen av introduktionen? 

 

11. På vilket sätt tror du att din egen tolkning av texten påverkar hur du introducerar den?  

 

12. Hur mycket tror du att ditt val av introduktion påverkar hur eleverna i sin tur tolkar 

texten? 

 

 


