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Sammanfattning 
I den här uppsatsen presenteras en intervjustudie. Syftet är att undersöka hur två svensklärare 

och två svensklärarstudenter ser på litteraturundervisningen. Vidare undersöker uppsatsen om 

respondenternas tankar kring undervisningen har påverkats av det senaste PISA-resultatet. I 

diskussionen kopplas respondenternas tankar och förhållningssätt till olika 

tolkningsgemenskaper.  

Enligt lärarna är det viktigaste syftet med litteraturundervisningen att eleverna får diskutera 

skönlitteratur i relation till sig själva, andra människor, andra texter och omvärlden. Det är en 

hållning som kallas för erfarenhetsläsning. Beskrivningarna av deras undervisning visar dock 

att eleverna ofta får diskutera litteraturen utifrån objektiva diskussionsaspekter. Det här är en 

tolkningsgemenskap som benämns kombinationsstrategier. Lärarstudent 1 utgår också från 

kombinationsstrategier. Hon anser det lika viktigt att utveckla litteraturanalytisk förmåga som 

att diskutera litteraturen ur ett personligt erfarenhetsperspektiv. Hon vill lägga lika stor vikt 

vid subjektiva som objektiva diskussionsaspekter. Lärarstudent 2 utgår från 

tolkningsgemenskapen inom litteratur. Enligt honom är det viktigast att eleverna utvecklar en 

litteraturanalytisk förmåga. Lärarnas tankar kring litteraturundervisningen och dess syfte har 

inte påverkats av PISA-resultatet. Lärarstudenterna anser dock att det på grund av PISA-

undersökningen bör läggas mer tid på litteraturundervisningen och att den bör utvecklas.  
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Abstract  
In this essay an interview study is presented. The aim is to investigate how two Swedish 

teachers and two Swedish teacher students look at and think about the teaching of literature. 

Furthermore the essay examine if the respondents’ way of thinking about the teaching has 

been affected by the results of PISA 2012. In the discussion the respondents’ thoughts and 

attitudes are linked to various interpretive communities. 

According to the teachers, the most relevant aim of teaching literature is to let the pupils 

discuss literature in relation to themselves, other people, other texts and to the world around 

them. That is an attitude called experience reading. The descriptions of their teaching, 

however, indicate that their pupils often get to discuss literature from without objective 

discussion aspects. This is an interpretive community known as combination strategies. 

Teacher student 1 also proceeds from combination strategies. She considers it equally 

important to develop literary analytical skills and discuss literature from a personal experience 

perspective. She wants to put equal emphasis on subjective and objective discussion aspects. 

Teacher student 2 proceeds from the interpretive community within literature. According to 

him it is most important that the pupils develop their literary analytical skills. The teachers’ 

thoughts about the teaching of literature and its’ purpose have not been affected by the results 

of PISA. The teacher students consider, however, that because of the results of PISA it is 

necessary to put more time to the teaching of literature and that it needs to be developed.  
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1 Inledning 
PISA 2012 visar en negativ utveckling av läsförståelse bland elever i Sveriges skolor. Elevers 

läsförståelse har försämrats. Varför? Det är en central fråga som det inte finns ett enkelt och 

generellt svar på. De bidragande faktorerna är många. I det här arbetet finns givetvis varken 

tid, plats eller resurser att ge ett uttömmande svar. Min önskan är att försöka bidra med något 

slags förståelse, om än marginell. Fokus ligger här på lärares och lärarstudenters tankar kring 

litteraturundervisningen. När det nu har kommit en alarmerande rapport som visar på 

försämrad läsförståelse väcks intresset att undersöka hur lärare faktiskt ser på 

litteraturundervisningen samt om och hur deras tankar och litteratursyn har påverkats av den. 

Mina egna erfarenheter av litteraturundervisningen som högstadieelev är relativt ensidiga. 

Fokus låg på att skriva bokrecensioner där handling och ett omdöme presenterades samt 

boksamtal om händelser och teman kopplat till det egna livet. Enklare analyser av mer 

litteraturvetenskapligt slag gjordes säkert vid något tillfälle, men det är inget jag minns. Jag 

undrar om denna fokusering kan ha lett till att jag gick miste om andra viktiga färdigheter som 

bidrar till en bredare läsförståelse?  

Det som framkommer i PISA-resultatet är ingen nyhet. Att svenska elevers läsförståelse har 

försämrats kom också Örjan Torell med flera fram till i en undersökning från år 2002. Det har 

alltså framkommit att svenska elever har bristfällig förmåga att analysera texter ur ett 

litteraturvetenskapligt perspektiv. Svensk forskning påvisar att litteraturundervisningen i 

grundskolan och på gymnasiet istället ofta fokuserar på att eleverna kopplar litteraturen till 

egna erfarenheter och upplevelser. Detta är något som bekräftas både i Birgitta Bommarcos 

avhandling Texter i dialog
1
 och i Anette Ewalds avhandling Läskulturer.

2
Med tanke på att 

dessa texter skrevs innan det senaste resultatet från PISA-undersökningen kom, finner jag 

både ett personligt och ett vetenskapligt intresse i att göra denna undersökning. Hur ser det ut 

idag? Har det i praktiken skett någon utveckling gällande tankar om vad 

litteraturundervisningen främst ska innehålla och utveckla hos högstadieeleverna?  

Förhoppningen är att denna uppsats ska väcka tankar kring hur undervisningen fungerar bra 

idag, men också hur den kan utvecklas. Tanken är att intervjua både lärare och lärarstudenter 

som börjar närma sig slutet av sin utbildning. En gissning är att deras tankar och åsikter 

                                                           
1
 Läs mer om Bommarcos avhandling i uppsatsens bakgrundsdel.   

2
 Annette Ewald, Läskulturer – Lärare, elever och litteraturläsning i grundskolans mellanår, Malmö: Malmö 

högskola, 2007, s. 373.  
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kommer att skilja sig åt. En allmän föraning hos mig, som jag dock inte har belägg för, är att 

lärarna fortfarande fokuserar på den så kallade erfarenhetsläsningen. Jag tror att 

lärarstudenterna anser att eleverna behöver träna sig i att analysera texter ur ett 

litteraturvetenskapligt perspektiv. Åtminstone i större utsträckning än vad det verkar göras 

idag. 

Vad gäller en eventuell påverkan av PISA-resultatet ligger intresset i att se om lärarna i 

praktiken har hunnit ta till sig resultatet och om det har hunnit ske någon förändring i tankar 

och attityder. När ett sådant resultat kommer förväntas att något ska ske, att något bör 

förändras eller utvecklas på något sätt. Ansvaret kan givetvis inte helt läggas på lärarna. 

Emellertid är min övertygelse att ingen kan göra allt, men alla kan göra något.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka hur två svensklärare, i en liten kommun, och två svensklärarstudenter 

ser på litteraturundervisningen, samt om deras tankesätt kring och planering av den har 

påverkats av PISA-resultatet. Syftet utmynnar i följande frågeställningar:  

1. Vad anser respondenterna att litteraturundervisningen ska utveckla hos 

högstadieeleverna? 

2. Hur arbetar svensklärarna med litteratur i svenskundervisningen på högstadiet? 

Vad anser lärarstudenterna i denna fråga? 

3. Har deras tankar kring litteratrundervisning påverkats av PISA-resultatet? Om ja, 

på vilket sätt? 

1.2 Begreppsförklaring 
Litteratursyn är ett väsentligt begrepp i uppsatsen och därför krävs en förklaring av vad det 

innebär i kontexten. Det som menas är hur lärare ser på litteraturundervisningen på högstadiet. 

Begreppet innefattar synen på vilket stoff, alltså innehåll och material, undervisningen ska 

innehålla samt vad läsningen ska utveckla hos eleverna. Här är betydelsen av begreppet brett, 

exempel på saker det innefattar är:  

 Vad läsningen främst ska utveckla hos eleverna: exempelvis allmänbildning, förmågan 

att göra litteraturvetenskapliga analyser, förmågan att kunna dra paralleller mellan bok 

och författaren eller tiden då den skrevs (objektiva aspekter), språket, förståelse för sig 

själva, andra människor och omvärlden (subjektiva aspekter) 

 Vikten av att undervisa om litteraturhistoria och läsa kanonklassad litteratur  
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 Skönlitteratur diskuteras främst i relation till elevers erfarenheter och associationer  

1.3 Metod  

1.3.1 Metodval, datainsamling och avgränsning 

För att få intressanta, djupgående och personliga svar på uppsatsens frågeställningar görs 

kvalitativa intervjuer. Intervjuer är sålunda uppsatsens metod för datainsamling. Intervjuerna 

äger rum i mötet med två högstadielärare som undervisar i svenska samt två 

svensklärarstudenter. 

1.3.2 Urval  

De två lärarstudenter som intervjuas studerar vid samma universitet och har ett halvt år 

respektive ett år kvar av sin lärarutbildning. Den ena är en kvinna, här kallad ”Lärarstudent 

1”
3
, och den andra, ”Lärarstudent 2”, är en man.

4
 Kvinnan har för avsikt att bli högstadielärare 

inom ämnena engelska och svenska och mannen i svenska och historia på högstadiet. Valet att 

intervjua en man respektive en kvinna är ett naturligt, men inte för examensarbetet, 

nödvändigt val.  

En kvinnlig och en manlig svensklärare intervjuas också. Den manliga läraren, som i 

uppsatsen kallas för ”Lärare 1”, arbetar sedan hösten 2009 (snart 5 år) på högstadieskola i en 

liten kommun i Mellansverige.
5
 Han undervisar i svenska, idrott och i viss mån i spanska. Den 

kvinnliga läraren, ”Lärare 2”, har undervisat sedan hösten 2001, i snart 13 år. Hon arbetar på 

en annan högstadieskola i samma kommun och undervisar i svenska och franska.
6
 Precis som 

i fallet med lärarstudenterna föll sig valet att söka upp en manlig respektive en kvinnlig lärare 

naturligt. Det var lätt att uppsöka respondenterna då kontakter har utnyttjats.  

1.3.3 Genomförande  

Fyra personer kontaktas personligen och får frågan om de vill intervjuas individuellt. Samtliga 

ställer upp. I samband med förfrågan berättas om undersökningens syfte eftersom 

respondenterna i förväg ska känna till ämnet och kunna ta ställning till huruvida de vill delta. 

Därför skickas inget informationsbrev ut. 

Intervjufrågor förbereds och sammanställs utifrån undersökningens syfte och frågeställningar. 

Lärarintervjuerna grundar sig på samma uppsättning av frågor. Lärarstudenternas frågor 

formuleras annorlunda eftersom de kommer att prata om sin framtida undervisning. 

                                                           
3
 Intervjutillfälle: 2014-04-24. 

4
 Intervjutillfälle: 2014-04-28. 

5
 Intervjutillfälle: 2014-04-25. 

6
 Intervjutillfälle: 2014-04-30. 
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Svarsalternativ finns inte eftersom frågorna är öppna. Alla intervjuer ser inte likadana ut då 

respondenterna svarar och belyser olika saker. Spontana följdfrågor är oundvikliga. Frågorna 

är en utgångspunkt och hjälper intervjuaren att hålla en röd tråd i samtalet. De ser till att alla 

för uppsatsen viktiga aspekter berörs i intervjun. Precis som Johansson och Svedner skriver, 

är syftet med uppsatsens intervjuer att få så utvecklade svar som möjligt och därför måste 

frågorna vara öppna och anpassas efter den person som för tillfället intervjuas.
7
 

I arbetet med formuleringen av frågeställningarna har Kvales och Brinkmanns samt 

Johanssons och Svedners böcker varit till hjälp. Avsnittet om intervjufrågor i Kvales och 

Brinkmanns bok Den kvalitativa forskningsintervjun förklarar olika typer av frågor, vilket 

ökar medvetenheten i formuleringen av frågor samt om hur man följer upp intervjusvar.
8
 

Något annat som har tagits fasta på är att intervjuaren ska vara noga med frågeformuleringen 

för att undvika förväntningseffekter, som Svedner och Johansson kallar det. Intervjuaren 

måste se till att inte visa sina egna tankar och värderingar – de kan påverka hur respondenten 

svarar.
9
 

Respondenterna ger sitt medgivande till att intervjuerna spelas in. Anonymitet garanteras och 

inspelningarna raderas när uppsatsen är färdig. Anteckningar förs också för att minska den 

långa tid det kan ta att transkribera intervjuer som enbart spelas in.
10

 Inspelning är fördelaktigt 

då information kan missas om endast anteckningar förs under intervjun. Transkriberingen sker 

genom återlyssning av intervjuer samt att intervjuanteckningarna utvecklas. Alla småord och 

upprepningar skrivs inte ut då intervjuerna ska göras mer läsvänliga. 

Uppsatsens frågeställningar besvaras i tur och ordning i resultatdelen. I diskussionen 

diskuteras det mest centrala i intervjusvaren i relation till den tidigare forskning som 

presenteras i bakgrunden. Avslutningsvis görs en kort sammanfattning. 

Observera att i fotnoterna används förkortningarna ”A.a.” och ”A. st.”. A.a. används när det i 

två eller flera följande fotnoter refereras till samma text, men olika sidor. A. st. används när 

det i två eller flera följande fotnoter refereras till exakt samma sida i samma text. 

                                                           
7
 Bo Johansson och Per Olov Svedner, Examensarbetet i lärarutbildningen, Uppsala: Kunskapsföretaget AB, 

2010, s. 31.  
8
 Steinar Kvale och Svend Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun, Andra upplagan, Lund: 

Studentlitteratur, 2009, s. 150ff. 
9
 Johansson och Svedner, s. 35. 

10
 Runa Patel och Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder, Tredje upplagan, Lund: Studentlitteratur, 2009, 

s. 83. 
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1.3.4 Metodkritik 

En nackdel med att spela in intervjuer är att stämningen kan kännas onaturlig och att svaren 

kan komma att påverkas.
11

 Detta är något som intervjuaren får ha i åtanke, men fördelen att 

intervjusvaren kan återges med exakthet överväger det negativa.  

Då denna kvalitativa intervju endast har ett fåtal respondenter kommer resultatet inte att bli 

generaliserbart. Därför kan man fråga sig varför inte en kvantitativ undersökning har gjorts 

istället. Valet att intervjua färre personer mer ingående gjordes för att uppsatsen har för avsikt 

att svara mer djupgående på de frågeställningar som har formulerats i detta arbete.  Johansson 

och Svedner skriver att kvalitativ intervju tillsammans med kvalitativ observation är en av de 

vanligaste metoderna.
12

 Här görs dock endast intervjuer på grund av tidsbrist. Det finns heller 

inga garantier att respondenterna för tillfället arbetar med litteratur i svenskundervisningen.  

2 Teoretiska utgångspunkter och bakgrund 

2.1 Teoretiska utgångspunkter 

2.1.1 Erfarenhetsläsning – en vanlig företeelse i litteraturundervisningen  

Anna Nordlund skriver i Varför litteraturvetenskap? att erfarenhetsläsning blev allt vanligare 

under 1980-talet. I Lpo94 betonades också detta sätt att läsa och arbeta med skönlitteratur. 

Tidigare hade litteraturhistoriska perspektiv starkare ställning i undervisningen, men i 

läroplanen från 1994 uttrycks, enligt Nordlund, att litteraturen ska anpassas efter elevernas 

behov och intressen. Läsningen ska leda till en utveckling av en personlig hållning till olika 

kulturarv samt diskussioner kring värdegrunden.
13

  

Nordlund hävdar att det i forskningen har framkommit att litteraturundervisningen i och med 

1994 års läroplan har blivit alltför enkelspårig. Att det i läsningen och i samtal om litteratur 

mest fokuseras på att koppla skönlitteratur till egna erfarenheter är ett antagande som även 

detta examensarbete vilar på och har för avsikt att undersöka om så fortfarande är fallet 

idag.
14

 

2.1.2 Tolkningsgemenskaper 

Ingrid Mossberg Schüllerqvist konstruerade i sin avhandling Läsa texten eller "verkligheten": 

tolkningsgemenskaper på en litteraturdidaktisk bro tre olika tolkningsgemenskaper. De 

                                                           
11

 A. st.  
12

 Johansson och Svedner, s. 30. 
13

 Anna Nordlund, Varför litteraturvetenskap?, Lund: Studentlitteratur, 2013, s. 20. 
14

 A. st. 
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presenteras här för att det i denna uppsats, utifrån intervjusvaren, ska diskuteras kring vilken 

tolkningsgemenskap respondenterna utgår ifrån.  

Begreppet tolkningsgemenskap är enligt Mossberg Schüllerqvist myntat av Stanley Fish och 

”innebär att man inom en grupp delar en uppfattning om hur en litterär text ska förstås […] 

Begreppet tolkningsgemenskap i en vidgad betydelse används också för att beskriva och 

problematisera olika sätt att läsa och förstå litterär text.”
15

 Mossberg Schüllerqvist menar att 

”olika tolkningsgemenskaper genererar olika sätt att förstå text och de ger olika slags 

kunskaper när det gäller utvecklad läsförståelse.”
16

  

De tre tolkningsgemenskaperna utarbetades för att i hennes avhandling kunna kategorisera 

intervjusvaren om varför litteratur läses. De kallas för genom litteratur, 

kombinationsstrategier och inom litteratur (författarens kursivering) och har av Mossberg 

Schüllerqvist sedan placerats på en så kallad litteraturdidaktisk bro. På ena sidan av bron 

hittas ”livsförståelseläsning” och på den andra hittas ”litteraturvetenskaplig analys och 

tolkning”.
17

  

Tolkningsgemenskapen genom litteratur kännetecknas av ”emancipatoriska perspektiv och 

livsförståelseläsning”.
18

 Det som fokuseras på i en sådan läsning av litteratur är att utveckla 

förståelse för livet i stort och för oss själva och andra. Nussbaum och McCormick är 

inspirationskällor inom denna tolkningsgemenskap i vilken man också strävar efter att nå 

större mål som medborgarfostran. Att elever läser faktivt, alltså läser in en verklighet i 

fiktionen, ses här inte som ett problem och litteraturvetenskapliga analysmetoder anses inte 

vara särskilt viktiga.
19

 

Kombinationsstrategier är en tolkningsgemenskap där olika sätt att läsa och arbeta med 

litteratur förekommer. Vanligtvis handskas denna tolkningsgemenskap med ”relationer mellan 

färdigheter och innehåll”.
20

 Exempelvis kan eleverna skriva om boken genom att analysera 

den ur ett litteraturvetenskapligt perspektiv, men också genom att diskutera frågor som rör 

                                                           
15

 Ingrid Mossberg Schüllerqvist, Läsa texten eller "verkligheten": tolkningsgemenskaper på en 

litteraturdidaktisk bro. Stockholm: Stockholms universitet, 2008, s. 17. 
16

 A.a., s. 18. 
17

 A.a., s. 88. 
18

 A. st. 
19

 A.a., s. 88f. 
20

 A.a., s. 89. 
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livet. Här belyser man dock de skillnader som finns mellan den värld som framskrivs i 

litteraturen och den värld vi lever i.
21

 

Den tredje och sista tolkningsstrategin kallas för inom litteratur. Väsentligt mycket mindre tid 

läggs på personliga erfarenhetsläsningar och istället fokuseras på litteraturvetenskaplig analys 

av texter och litteraturhistoria.
22

  

2.2 Bakgrund 
Inledningsvis presenteras det som står om litteratur i kursplanen för svenska eftersom den 

ingår i skolans grundläggande styrdokument. Även en kort sammanfattning av PISA-

undersökningen ges då det undersöks huruvida respondenteran har påverkats av den. Sedan 

behandlas det som i tidigare forskning har framkommit och anses relevant i relation till 

uppsatsens ämne.  

2.2.1 Ur läroplanen – Lgr 11 

All undervisning förankras i kursplanerna i Lgr 11. Den förmåga som undervisningen ska 

utveckla hos eleverna är att ”läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika 

syften”.
23

 Enligt läroplanen ska undervisningen innehålla: 

 Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters 

budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang. 

 Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga 

världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, 

dramatik, sagor och myter. 

 Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. 

Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger. 

 Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra. 

 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.
 24

 

 

Högstadieelever ska alltså enligt läroplanen lära sig att tillägna sig böcker på ett 

litteraturvetenskapligt sätt genom att kunna urskilja genre, stilistiska drag, avsändare, 

sammanhang, parallellhandlingar, uppbyggnad, berättarperspektiv, syfte och budskap, tema 

och motiv etc. De ska också kunna tillägna sig böcker på ett mer personligt sätt genom att läsa 

böcker där människors villkor, identitetsfrågor och livsfrågor står i fokus och koppla dem till 

samhället och omvärlden. Enligt kursplanen kan läraren planera arbetet med litteratur på olika 

sätt då det inte finns något som säger vad läraren bör lägga mest tid på. Att alla dessa punkter 

                                                           
21

 Mossberg Schüllerqvist, s. 89. 
22

 A. st. 
23

 Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Stockholm: Skolverket, 2011, 

s. 222. 
24

 A.a., s. 225f. 
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ska beröras i undervisningen är en självklarhet, men i vilken utsträckning eleverna får 

fokusera på de olika punkterna i litteraturundervisningen är upp till den enskilda läraren. 

2.2.2 PISA 2012 

OECD började år 2000, med tre års intervaller, att undersöka vilka kunskaper femtonåringar 

har i naturvetenskap, läsning och matematik. Undersökningen kallas för PISA (Programme 

for International Student Assessment). Resultatet från 2012 års undersökning visar att svenska 

elevers resultat har försämrats sedan förra undersökningen från 2009. Orsakerna tros vara 

flera och de som diskuteras i PISA 2012 är endast hypotetiska. Dels kan de kopplas till skolan, 

dels till större förändringar i samhället.
25

  

Exemplen som ges beskrivs vara ”mer eller mindre rimliga”.
26

 För att kunna konstatera varför 

resultatet ser ut som det gör krävs forskning. Den ökade andelen av elever av utländsk 

härkomst kan ha bidragit till det försämrade resultatet, dock extremt marginellt. Skillnaden 

vad gäller resurstillfördelning skolor emellan kan också vara en bidragande faktor. Det 

diskuteras också huruvida undervisningskvaliteten har påverkat resultatet. ”Hit hör bland 

annat rekryteringen till läraryrket och lärarutbildningen, de förutsättningar lärarna får för 

undervisningen och läraryrkets status.”
27

  

I undersökningen deltar sammantaget sextiofem länder. Samtliga länder deltar i det som 

benämns som det traditionella läsprovet, som läses på papper och där svaren skrivs ned 

förhand. I trettiotvå av de deltagande länderna gjordes också ett digitalt läsprov.
28

  

I resultatet av det traditionella läsprovet framkommer att tjugotre procent av eleverna i 

Sverige räknas som svaga läsare, vilket är fem procent mer än vad som framkom i PISA 2009. 

Då låg svenska elever på den för OECD genomsnittliga nivån. Enligt resultatet i PISA 2012 

har våra femtonåriga elevers läsförmåga försämrats och de ligger prestationsmässigt under 

genomsnittsnivån. Försämringen är ett faktum bland både flickor och pojkar, fast den är 

bevisligen större bland pojkar. Det digitala testet visar också på försämrad läsförmåga, dock 

inte lika markant som i resultatet från det traditionella provet.
29

  

                                                           
25

 Skolverket, PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap, Rapport 398, 

Stockholm: Skolverket, 2013, s. 6f. 
26

 A.a., s. 154. 
27

 A.a., s. 155. 
28

 A.a., s. 121 och 106. 
29

 A.a., s. 139f. 
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2.2.3 Avhandlingar  

Mossberg Schüllerqvist undersöker i sin avhandling Läsa texten eller ”verkligheten” – 

Tolkningsgemenskaper på en litteraturdidaktisk bro, hur åtta högstadielärare undervisar kring 

litteratur, närmare bestämt deras val av ”tolkningsgemenskap”. I den här uppsatsen undersöks 

nästintill samma sak: hur lärare undervisar om litteratur. Tolkningsgemenskaperna presenteras 

ovan i avsnittet om uppsatsens teoretiska utgångspunkter, här presenteras resultatet kort. 

I resultatet av intervjuerna framkommer att de åtta lärarna, som alla undervisar på högstadiet, 

arbetar med det som kallas för kombinationsstrategier. ”Lärarna betonar att litteraturläsning 

kan kopplas ihop med skrivande, man ger plats både för diskussioner av egna erfarenheter i 

samband med läsningen och man försöker undersöka narratologi, teman och textens sätt att 

berätta.”
30

  

Intressant i sammanhanget är också tankar om varför vi läser litteratur. I avsnittet 

”Avhandlingens teoretiska rum” framkommer att litteraturläsningen kan sägas ha två 

huvudsyften; eleverna läser för att ”förstå sig själva och omvärlden eller […] för att 

uppmärksamma den litterära textens särskildhet, att få litterär kompetens och litterär 

medvetenhet.”
31

 Syftena är viktiga då en avsikt med uppsatsens studie är att reda ut vad 

respondenterna anser att litteraturundervisningen främst ska utveckla hos eleverna.  

Birgitta Bommarco har i avhandlingen Texter i dialog – En studie i gymnasieelevers 

litteraturläsning för avsikt att undersöka vad som händer när skönlitteratur läses av några 

gymnasieelever. Det som här är relevant är de grundläggande antagandena/åsikterna om vad 

litteraturundervisningen har för syfte – vad den ska utveckla hos eleverna. Med hänvisning till 

Rosenblatt, Langer, Malmgren och Smidt utgår Bommarco från att ”arbetet med skönlitteratur 

är en social, identitets- och kulturskapande aktivitet, där läsande, skrivande och samtal kan ses 

som uttryck för reflektion, självreflektion, erfarenhetsbearbetning och kunskapsutveckling.”
32

 

Hon utgår också från ”ett litteraturpedagogiskt och erfarenhetspedagogiskt perspektiv som 

bygger på att elever är aktiva tänkare med kompetenser och resurser som kan utnyttjas i 

undervisningen.”
33

 

                                                           
30

 Mossberg Schüllerqvist, s. 273f. 
31

 A.a., s. 87. 
32

 Birgitta Bommarco, Texter i dialog – En studie i gymnasieelevers litteraturläsning, Malmö: Lärarutbildningen, 

Malmö högskola, 2006, s. 11f. 
33

 A.a., s. 12. 
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Bommarco presenterar arbetet med tre skönlitterära verk: Räddaren i nöden, Musselstranden 

och Främlingen.
34

  I arbetet med det första verket diskuterar majoriteten av de deltagande 

eleverna texten på ett personligt vis. De kopplar den till sina egna erfarenheter. Budskap är 

också något som diskuteras, men mest tycks eleverna diskutera sådant som de själva kan 

relatera till. Bommarco menar att eleverna verkar drivas av viljan att ta reda på vad författaren 

vill säga med en text.
35

 Boksamtal upplevs som meningsfulla då det i ett utbyte av 

erafarenheter och tankar kring läsning finns kunskap att hämta, menar Bommarco.
36

  

Vid läsningen av det andra och tredje verket står återigen egna tankar, erfarenheter och 

personliga upplevelser i fokus. Det talas och skrivs också om de bilder som visualiseras av 

eleverna under läsningen.
37

 I diskussioner som förs i läsloggar och i samtal elever emellan, 

skapas nya tankar och förseställningsvärldar genom att texten kopplas till det de redan kan 

och förstår samt till egna erfarenheter. Mötet med parallellhandlingar i andra verket är för 

vissa problematiskt och för att öka förståelsen jämförs berättarstrukturen med hur den kan se 

ut i filmer.
38

 Bommarco förklarar att eleverna helt enkelt använder sina egna liv och 

erfarenheter för att förstå böcker.
39

  

I avhandlingen Läraren – Litteraturen – Eleven presenteras en tre år lång undersökning där 

Gunilla Molloy har följt arbetet med skönlitteratur i fyra högstadieklasser. Det framkommer 

således indirekt hur lärare tänker kring och planerar sin litteraturundervisning. Även här 

nämns den så kallade erfarenhetsläsningen, vilket medför att det i klassrummen frekvent 

samtalas om skönlitteratur som om den återspeglar vår verklighet. Molloy konstaterar att de 

observerade lärarna och eleverna ofta diskuterar igenkänning i relation till det som läses. 

Personliga kopplingar till egna erfarenheter dominerar i diskussionerna om litteratur och 

utelämnas gör det som av eleverna anses obekant eller utmanande.
40

  

Ett liknande resultat kommer även Helen Schmidl fram till i sin avhandling Från vildmark till 

grön ängel. Receptionsanalyser av läsning i åttonde klass. Även här dras slutsatsen att elever 

ofta läser och tolkar skönlitteratur utifrån ett personligt perspektiv. De skapar alltså förståelse 

för skönlitteraturens handling och dess karaktärer genom sina egna erfarenheter. Djupare 

                                                           
34

 Skönlitterära verk skrivna av J.D. Salinger, Marie Hermanson och Albert Camus. 
35

 Bommarco, s. 92. 
36

 A.a., s. 93f. 
37

 A.a., s. 118 och 144f. 
38

 A.a., s. 119. 
39

 A.a., s. 120. 
40

 Gunilla Molloy, Läraren – Litteraturen – Eleven. En studie om läsning av skönlitteratur på högstadiet, 

Stockholm: Lärarhögskolan, 2002, s. 327f. 
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analys av texten och ”objektivt reflekterande” skedde i låg utsträckning. Schmidl kom också 

fram till att de i undersökningen deltagande eleverna inte har tillräcklig läsvana och/eller 

bristande intresse för läsning. Inte heller den undervisning som eleverna erbjöds ledde till 

djupare analyser av de lästa texterna.
41

 

2.2.4 Undersökningar 

I Hur gör man en litteraturläsare? av Torell med flera jämförs resultatet av den svenska 

litteraturundervisningen med motsvarande i Finland och Ryssland. Det här textavsnittet om 

Torells bok ger en bakgrund till konstaterandet att svenska elevers läsförståelse har 

försämrats. 

Försökspersonerna är nyblivna lärarstudenter som i framtiden ämnar undervisa i litteratur på 

gymnasiet eller högstadiet. Torell med flera menar att de därmed ”torde ha särskilda 

förutsättningar att optimalt avspegla det bästa i de olika litterära skolkulturerna och på det 

viset verkligen göra dem rättvisa.”
42

  

De vill med boken klargöra ”vilken typ av aktivt tillämpbara litterära begreppsstrukturer och 

tolkningsstrategier som de olika skolkulturerna utvecklat hos eleverna.”
43

 Framförallt 

fokuseras här på skolkulturerna i Sverige och Ryssland. Torell menar att de svenska och 

finska studenterna jämfört med de ryska har svårt att se en helhet i den litterära texten. De 

som lyckas sämre läser inte texten litterärt.
44

 Intressant i denna studie är frågan om huruvida 

eleverna i dessa skolkulturer får den hjälp som behövs för att utveckla kunskaper kring vad 

man som läsare ”kan vara ute efter när man läser litterära texter”.
45

  

En skillnad som Torell betonar är att man i Sverige tar fasta på Vygotskijs tankar om att 

lärandet ska vara självstyrt – att eleverna ska tänka, utvecklas och jobba mer självständigt, 

medan man i Ryssland fokuserar på Vygotskijs tankar om ”att eleven ska stimuleras att nå 

ständigt högre nivåer och utveckla vetenskapliga attityder i stället för löst tyckande…”
46

 En 

olikhet i ambitionsnivåer är enligt Torell att den svenska skolan godkänner ”lösryckta 

specialkunskaper” till skillnad från den ryska som kräver ”sammanhang, människosyn och 

                                                           
41

 Helen Schmidl, Från vildmark till grön ängel. Receptionsanalyser av läsning i åttonde klass, diss. Uppsala, 

Göteborg/Stockholm: Makadam, 2008, s. 318. 
42

 Örjan Torell, Hur gör man en litteraturläsare? Om skolans litteraturundervisning i Sverige, Ryssland och 

Finland, Härnösand: Institutionen för humaniora, 2002, Rapport nr 12, s. 19. 
43

 A.a., s. 34. 
44

 A. st. 
45

 A.a., s. 34.  
46

 A.a., s. 42. 
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idéperspektiv”.
47

 Viktigt att tänka på är dock det faktum att våra styrdokument inte anger hur 

stor roll arbetet med litteratur ska få i svenskämnet. Litteraturundervisningen kan se olika ut 

på olika skolor. Den enskilda läraren kan direkt påverka hur elevernas läsvanor utvecklas. 

Detta är något som skiljer sig starkt från det som Torell benämner ”det ryska tvånget” – de 

ryska lärarna och eleverna har höga krav på sig som utformas ”rakt uppifrån och med en 

detaljskärpa som vid en jämförelse med svenska förhållanden kan förefalla nästan absurd.”
48

  

Torell med flera har alltså för avsikt att undersöka ”frågan om hur skolkulturerna har lärt de 

olika studentgrupperna att läsa litteratur.”
49

 Utmärkande för de svenska studenterna är att 

deras litteraturanalytiska förmåga inte har tränats och därför används ”’gnomiska’ läsarter och 

”budskapsläsningar’. Texterna behandlas ungefär som om de vore ordspråk.”
50

 Torell menar 

dock att en viktig del av litteraturläsningen är att den ger oss olika synvinklar på livet, men att 

det som kan sägas vara litterärt i texterna går förlorat.
51

  

Ett annat arbete av intresse är examensarbetet ”Tankar om skönlitteraturen – Betydelsen, 

Funktionen & Kunskapen” skrivet av Therese Löfqvist & Emma Sjöberg. Två pedagoger som 

undervisar i årskurs 1-3 samt två som undervisar i årskurs 7-9 intervjuas angående deras syn 

på litteraturundervisningen. I uppsatsen berättar respondenterna vad de lägger in för betydelse 

i begreppet skönlitteratur, hur de i praktiken arbetar med den, varför de arbetar på just det 

sättet, vilka kunskaper eleverna ska förvärva samt vad de baserar sitt sätt att undervisa på.
52

 

Resultatet kopplas till Lars-Göran Malmgrens ämneskonstruktioner ”Svenska som 

färdighetsämne, Svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne och Svenska som 

erfarenhetspedagogisktämne [sic]”.
53

 I svenska som färdighetsämne anses, enligt Malmgren, 

ämnet främst vara ett språkämne där olika språkliga delfärdigheter tränas med formella 

färdighetsövningar.
54

 I konstruktionen Svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne är den 

centrala tanken att eleverna ska få ta del av ett och samma kulturarv och därmed utveckla ”en 

gemensam kulturell referensram genom att läsa klassikerna, de texter som står sig genom 

                                                           
47

 A.a., s. 44. 
48

 A.a., s. 47. 
49

 A.a., s. 74. 
50

 A.a., s. 79. 
51

 A. st.  
52

 Therese Löfqvist & Emma Sjöberg, ”Tankar om skönlitteraturen – Betydelsen, Funktionen & Kunskapen”, 

Göteborg: Göteborgs universitet, 2009, s. 7. 
53

 A. st. 
54

 Lars-Göran Malmgren, Svenskundervisningen i grundskolan, Andra upplagan, Lund: Studentlitteratur, 1996, s. 

87. 
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tiderna.”
55

 Enligt den tredje och sista ämneskonstruktionen, Svenska som 

erfarenhetspedagogiskt ämne, ska undervisningen anpassas efter elevgruppens behov och 

erfarenheter. Litteraturens innehåll blir viktigt då den ger eleverna möjlighet att ta del andras 

erfarenheter. Läsningen av skönlitteratur ska ”utveckla elevernas sociala och historiska 

förståelse då det gäller centrala humanistiska problem.”
56

 

Löfqvist och Sjöberg hittar i respondenternas intervjusvar tankar och åsikter som kan kopplas 

till samtliga ämneskonstruktioner. Dock är Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne 

tydligast framträdande då respondenterna menar att undervisningen ska anpassas till eleverna 

och att deras erfarenheter ses som en viktig tillgång. Även de andra två 

ämneskonstruktionerna kan kopplas till intervjusvaren. Uppsatsförfattarna tror att det kan bero 

på kunskapsmålen samt, med hänvisning till Gunilla Molloy, på de traditioner som återfinns i 

skolans verksamhet.
57

  

2.2.5 Ur Tidskrift för Litteraturvetenskap  

Pär-Yngve Andersson diskuterar i artikeln ”Tid för litteraturdidaktiskt paradigmskifte?” 

viktiga och relevanta ämnen inom litteraturdidaktiken. Artikelns titel skvallrar om att 

Andersson menar att en förändring är nödvändig. Precis som i den här uppsatsen, beskriver 

Andersson erfarenhetsläsning som en vanlig företeelse. Han menar att tolkningen av 

skönlitteratur i svenskundervisningen likställs med elevernas eget tyckande och tänkande. 

Vanligt är att böcker läses i syfte att diskutera olika företeelser, samhällssituationer eller 

teman. Att utveckla elevernas litterära kompetens verkar därmed vara ett sekundärt syfte.
58

  

Andersson poängterar att de personliga kopplingar, som i litteratursamtal är så vanliga, är 

intressanta, ”men i längden leder det knappast till utvecklad läsanalytisk förmåga för 

någon”.
59

 I undervisningen bör, enligt Andersson, litteratur också ”läsas för sin egen skull” 

och inte bara användas som utgångspunkt för diskussion om annat.
60

 Anderssons tankar är här 

relevanta för att de, precis som resultatet i PISA-undersökningen, framhåller att något slags 

förändring är nödvändig. Det är något som också behandlas i den här uppsatsens studie då det 

undersöks huruvida respondenternas tankar och attityder kring litteraturundervisningen har 

påverkats av PISA-resultatet. 

                                                           
55

 A.a., s. 88. 
56

 A.a., s. 89. 
57

 Löfqvist & Sjöberg, s. 33. 
58 Pär-Yngve Andersson, ”Tid för litteraturdidaktiskt paradigmskifte?”, Tidskrift för litteraturvetenskap, 2010:3-

4, s. 94. 
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 A.a., s. 98. 
60

 A.a., s. 96. 
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3 Resultat 

3.1 Syftet med litteraturundervisningen i högstadiet 

Respondenterna nämnde flera syften med litteraturundervisningen. Nedan delas de in i 

kategorier där det tydligt framkommer vem som tycker vad. 

3.1.1 Att utveckla läsförståelsen  

Ett givet syfte med litteraturundervisningen är att den ska leda till utveckling av elevernas 

läsförståelse. Framför allt i ljuset av dagens nyheter och samtal om PISA-undersökningen ter 

sig syftet självklart. Samtliga respondenter lyfter fram syftet som ett av de mest väsentliga 

med litteraturundervisningen. Intervjusvaren är relativt ytliga, det förklarars inte särskilt 

ingående vad och hur de menar.  

Lärarstudent 2 påpekar att läsförståelse är något grundläggande som eleverna måste ha med 

sig. Han förklarar att läsning är grunden för humaniora, precis som matematik är grunden för 

naturvetenskapen. Med hänvisning till PISA säger han att ”det finns ju en del forskning som 

visar att för att utveckla läsförståelsen krävs det att läsa längre texter.” Att bara läsa korta 

texter och utdrag anser han inte tillräckligt. Enligt Lärarstudent 1 är det viktigaste att eleverna 

lär sig läsa överlag, vilket förhoppningsvis majoriteten av högstadieeleverna redan kan. 

Läraren måste lära ut olika lässtrategier, så att eleverna vet hur de ska läsa för att kunna förstå 

och ta till sig olika texter. 

3.1.2 Utveckla förståelse för sig själv, andra och omvärlden genom subjektiv analys 

Att erfarenhetsläsning är vanligt bekräftas även i den här studien. Erfarenhetsläsning beskrivs 

av Lärare 1 och 2 som centralt och upplevs av dem som enklare och mer betydelsefull för 

eleverna. Läsningen kan leda till någon form av identitetsutveckling. Ett viktigt syfte är att 

eleverna utvecklar förståelse för andra människor och olika situationer, vilket görs genom 

erfarenhetsläsning.  

Erfarenhetsläsning är bra att börja med i undervisningen. Det kan eventuellt öppna upp för 

andra diskussionsaspekter. Lärare 2 säger i samtalet om litteraturundervisningens syfte:  

[…] att kunna känna igen sig i saker, personer och händelser. Att de ska träna sig på att koppla det 

de läser till sina egna erfarenheter eller till saker som de har hört talas om... […] Vilket är 

viktigast tycker du: att koppla det man läst till sig själv eller att göra mer litterära analyser? 
Att koppla till sig själva för det tror jag på något sätt är lättare för dem, för det ligger närmare 

tillhands för dem. Om man börjar där, att de kopplar till sig själva, då är det nästan lättare att ta 

nästa steg till att koppla till författaren eller tiden. (Lärare 2, frågan är ställd av intervjuaren) 
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Lärare 1 har liknande åsikter och säger att ”eleverna kopplar ofta böcker till sig själva 

och sina egna erfarenheter”. Han anser det här syftet viktigare än att göra 

litteraturvetenskapliga/objektiva analyser och tolkningar av texter. En annan åsikt 

framträder i samtalet med Lärarstudent 2. Han föredrar litterära analyser framför 

personligt tycke och tänkande.  

Lärarstudent 1 hänvisar frekvent till läroplanen och anser att allt i det centrala innehållet 

är av samma vikt. Det är lika viktigt att eleverna lär sig att koppla det lästa till sig själva 

som att diskutera exempelvis parallellhandling och berättarteknik. Att genom litteratur 

ta del av den egna kulturen och andra kulturer presenteras också som ett viktigt syfte. 

Likaså att läsningen kan leda till att eleverna utvecklar förståelse för andra människor, 

deras kulturer och livsvillkor. Lärare 1 och 2 håller med. Litteraturen kan ge eleverna 

”ett bredare perspektiv på saker och ting” (Lärare 1) och ”att den kan leda till att de 

vidgar sina vyer.” (Lärare 2). 

3.1.3 Att analysera litteraturen objektivt ur ett litteratursvetenskapligt perspektiv 

Enligt Lärarstudent 2 är det viktigare att eleverna utvecklar litteraturanalytiska färdigheter. 

Litterära diskussioner och analyser bör, enligt honom, inte vara så pass subjektiva som de 

verkar vara idag. Han åsikt blir tydlig i hans kommentar: 

Det värsta är ju recensionsträsket – det är ju inget annat än egna åsikter. Det är mer eller mindre 

som att skriva en argumenterande text baserad på en bok. Vilka risker medför det? Att man bara 

baserar all analytisk förmåga på egna tankar hela tiden istället för att på något sätt, ja hur ska jag 

uttrycka det, att det inte blir så objektivt, att det hela tiden är subjektiva tankar. (Lärarstudent 2, 

fråga ställd av intervjuaren) 

Det hade varit intressant att veta om Lärarstudent 2 finner subjektiva tolkningar helt 

irrelevanta i litteraturundervisningen. En generell syn som har framgått är att sådana 

diskussioner kan vara givande för eleverna. Vidare anser han att högstadielever 

definitivt kan göra litterära analyser. Man måste bara ge dem redskapen. Eleverna kan 

exempelvis i förväg ges ett perspektiv så att de vet ur vilken synvinkel de ska se på 

saker och ting. Man kan gå igenom begrepp och analytiska aspekter grundligt innan. 

Eleverna får då med sig en mall. Det behöver inte vara svårt, menar han. I den här 

uppsatsens kontext är hans tankar högst relevanta eftersom elever generellt sett anses 

behöva öva sig i och utveckla färdigheter som dessa. 

De två lärarna lär naturligtvis eleverna att analysera texter på ett objektivt sätt eftersom 

kursplanen i svenska säger att de ska göra det. Lärare 1 anser dock att delsyftena är 

svåra och att de därför är relativt onödiga för elever i högstadieåldern. Lärare 2 ser inte 
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delsyftena som onödiga men däremot verkar de sekundära i förhållande till subjektiva 

diskussionsaspekter. 

3.1.4 Litteraturhistoria, allmänbildning och gemensam kulturell referensram 

Att ett syfte med litteraturundervisningen är att eleverna ska ta del av litteraturhistoria framgår 

i läroplanen. Det nämns sålunda av samtliga respondenter. Att det ses som ett viktigt syfte kan 

bero på fasta skoltraditioner och lärarutbildningen. I litteraturstudier på universitetet värderas 

litteraturhistorian högt och i Lärare 1:s intervjusvar tycks åsikterna till viss del vara styrda av 

fasta skoltraditioner. 

”Det är viktigt för att få en förståelse för hur människorna har haft det” säger Lärare 1 och 

syftar till att man bör undervisa om olika författare under olika epoker. Liknande åsikter 

framkommer i intervjun med Lärare 2. Hon anser det viktigt att eleverna ska få ta del av 

litteraturhistorian, men hon framlägger inte syftet i klarspråk som Lärare 1 gör. När hennes 

elever läser klassiker arbetar de med författare och tiden då de levde, vilket här förstås som 

litteraturhistoria. Hon berättar om ett läsprojekt om realismen, vilket visar att hon anser det 

viktigt att undervisa om historian. 

Enligt Lärarstudent 1 bör man undervisa om det som har varit, om författare, epoker och 

genrer, vilket står i kursplanen. Äldre litteratur och klassiker är något som Lärarstudent 2 

påtalar som viktigt. Litteraturhistoria är givetvis en del av en sådan undervisning. 

Att läsning leder till bildning och kunskapsutveckling är en vedertagen åsikt som också 

återspeglas i Lärarstudent 2:s intervjusvar. Litteraturen kan också vara grunden för en 

kulturell referensram, återigen något som Lärarstudent 2 påpekar. Alla elever bör exempelvis 

ha läst något verk av Astrid Lindgren. Han menar att ”någon form av enande” är 

eftersträvansvärt. 

3.1.5 Övriga syften 

Att läsa tycks inte längre vara ett vanligt fritidsintresse bland elever. De lockas av andra saker 

som smarta telefoner, Internet och dator- och tevespel. Eftersom barn inte läser lika mycket 

idag blir ett relevant syfte med litteraturundervisningen att få eleverna att läsa överhuvudtaget. 

Det viktigaste, enligt Lärare 1 och Lärarstudent 1, är då att eleverna faktiskt läser. Vad de 

läser och vad som görs med läsningen blir då sekundärt.  

I kontrast till detta diskuterar Lärarstudent 2 faran som denna inställning eventuellt skulle 

kunna föra med sig. Han tror att många lärare låter sina elever läsa enkla texter och utdrag 
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eftersom ungdomar läser mindre och många är ointresserade av att läsa i dagens samhälle. 

Lärarstudent 2 menar dock att man inte bör nöja sig med förenklade texter bara för att 

eleverna ska läsa. Man måste utmana dem för att de ska utvecklas och bli bättre. Trots 

uttalandet ovan håller Lärare 1 med. Han talar om faran att hela tiden anpassa och sänka nivån 

på grund av försämrade kunskaper och resultat bland eleverna. Här finns sålunda en 

motsättning i respondenternas tankar om litteraturundervisningen. Det är intressant och 

kommer att beröras i uppsatsens diskussionsdel. 

En önskan som säkerligen kan generaliseras är att lärare vill att deras undervisning ska vara 

rolig och tilltala eleverna. Här uttrycks önskan dock enbart av Lärare 2 som ser det som ett 

syfte med litteraturundervisningen. Läsning ska vara roligt. Vid vissa tillfällen kan man läsa 

enbart för upplevelsens skull, allt behöver inte analyseras. En fördel är att eleverna får ut mer 

av diskussionerna eller texterna de skriver i anslutning till litteraturen. Om det är roligt, menar 

Lärare 2, och om de kan relatera till ämnet underlättas arbetet och kvaliteten blir bättre, menar 

hon.  

Lärare 2 menar vidare att det i grund och botten handlar om att locka eleverna och att 

uppmuntra dem till att vilja läsa. En önskan är att eleverna ska lära sig att känna njutning i 

läsningen och få uppleva olika sorters litteratur. Lärare 2 uppmuntrar eleverna genom att ofta 

prata om litteratur. En förhoppning är att hennes glädje, intresse och engagemang ska smitta 

av sig på eleverna, att få dem att vilja läsa mer. Att hon har lyckats med det framkommer när 

hon säger: 

Då känner man ju att det finns en vinning i att jag pratar med dem om böcker som jag har läst, att 

man visar engagemang och entusiasm när man själv tycker om någonting och att det gör dem 

nyfikna. Eller som när vi har jobbat med Hungerspelen, och elever som inte läser så mycket väljer 

att på egen hand läsa del två och tre, då känner man ju också att vad bra – det slog väl ut. (Lärare 

2) 

Lärarstudent 1 menar också att litteraturundervisningen ska leda till att eleverna uppmuntras 

och vill läsa. För att eleverna ska vilja läsa bör man försöka få ”skönlitteraturen att verka 

intressant”. Hur fångar man upp de ointresserade eleverna? Hur får man dem att se tjusningen 

i läsning? Det är enligt Lärarstudent 1 upp till henne som pedagog att få sina framtida elever 

att läsa.  

Läsningen har under långa perioder genom åren enbart setts som en del av elevernas 

språkutveckling. Att läsa för läsandets skull har därmed inte alltid varit ett primärt syfte i 

undervisningen. Att läsning är en del av språkutvecklingen belyses av Lärare 1, Lärare 2 och 



 

18 
 

Lärarstudent 1. Lärare 1 menar att elevernas ordförråd förbättras, en tanke som också Lärare 2 

ansluter sig till. Enligt Lärarstudent 1 kan man använda skönlitterära texter som material i 

grammatikundervisningen, då med syfte att träna och utveckla delar av språket.  

3.2 Om litteraturundervisningen i praktiken och urval av skönlitteratur 
Här besvaras uppsatsens frågeställning om hur respondenterna arbetar och vill arbeta med 

litteratur i sina klasser samt vilken sorts litteratur de föredrar att använda sig av. Det berättas 

också om vad som diskuteras i samband med litteraturläsning. 

3.2.1 Att använda litteratur som utgångspunkt i olika undervisningsmoment 

Att använda litterauren som utgångspunkt för andra arbetsmoment är vanligt. Det visar sig 

också i intervjusvaren av Lärare 1, Lärare 2 och Lärarstudent 1. Exempelvis används 

skönlitterära verk och andra texter som underlag i diskussioner, skrivande av texter och i 

temaarbeten. I vissa fall är då inte läsningen och vad som görs med upplevelsen centralt, utan 

eleverna ska exempelvis sättas in i eller bekantas med ett visst ämne som ska behandlas. 

Lärare 2 säger till exempel:  

Jag tycker att det är viktigt med litteratur, att man kan göra mycket saker utifrån den. Man kan 

skriva och diskutera. Och sedan också att det ger mycket språkligt och att deras fantasi utvecklas. 

Det är många sådana bitar som jag som pedagog ser, men som inte alla elever ser. (Lärare 2) 

Man bör, enligt Lärare 2, arbeta med litteratur på olika sätt. Eleverna bör både skriva och 

samtala utifrån den. Hon har vid flera tillfällen låtit eleverna skriva ett brev till en karaktär i 

arbetet med skönlitteratur. Eleverna har också fått skriva ett eget slut på böcker som har lästs.  

Att litteraturen är utgångspunkt för elevers skrivande är något som återkommer i 

intervjusvaren. Lärare 1 berättar om ”tema relationer”, ett återkommande projekt i årskurs 7. 

Eleverna läser en bok där kärleksrelationer skildras, för att sedan författa en novell. Inget 

särskilt görs med själva läsningen utan syftet är att den ska inspirera eleverna inför 

novellskrivandet. Lärare 1 och Lärare 2 är därmed överens om att läsningen är användbar för 

att utveckla elevers fantasi. 

Som redan har nämnts, anser Lärarstudent 1 att skönlitterära texter kan användas i arbetet med 

grammatik. ”Jag tänker på mina elever i 7:an, att man kan ta en text och använda den som 

underlag för grammatikstudier”, säger hon. Eleverna kan leta efter ordklasser eller satsdelar. 

Ett annat ändamål som hon nämner är att använda läsning av passande skönlitteratur som 

grund för diskussioner om värdegrundsrelaterade frågor. Kanske ska känsliga och svåra 

ämnen som exempelvis mobbning diskuteras, då kan en text läsas för att öppna upp ämnet i 

fråga.  
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3.2.2 Ämnesöverskridande läsprojekt 

Litteraturen används också i ämnesövergripande projekt. ”Tema Robinson” är ett projekt i 

årskurs 7 som Lärare 1 berättar om. Eleverna läser då delar av Robinson Crusoe och ser 

filmen. Sedan görs en jämförelse dem emellan. ”De får läsa om litteraturhistoria och lära sig 

om epoken då den skrevs. Då fokuseras det mest på handlingen, i gruppdiskussioner tas också 

upp kopplingar mellan författare och verk”, säger han. Eleverna får således lära sig om 

upplysningstidens tankar, samhället och livet på 1700-talet samt författaren Daniel Defoes liv 

och värderingar. Temaarbetet innehåller också moment från andra skolämnen som inte 

förklarars närmare av Lärare 1. 

Lärare 2 nämner två projekt inom svenska och historia, ett om realismen och ett om andra 

världskriget. Eleverna får läsa litteratur som skrevs under den tiden eller nyare litteratur som 

utspelar sig då. Sådana projekt gör det tydligt för eleverna ”att litteraturen präglas av tiden då 

den är skriven eller utspelar sig.” Om eleverna i historieämnet undervisas om andra 

världskriget och sedan i svenskämnet läser en bok som utspelar sig eller skrevs under den 

tiden, så kan deras historiska kunskaper bidra till förståelse av texten i fråga. Handling, 

person-, miljö- och samhällsskildringar kan ofta kopplas till den verkliga historiska 

situationen eller epoken i fråga. Eleverna kan ta med sig kunskapen in i läsningen och vet då 

vad de ska leta efter. Lärare 2 tror att eleverna, medvetet eller omedvetet, får med sig 

tankesättet i sin framtida läsning och tolkning av skönlitteratur.  

3.2.3 Subjektiv och objektiv analys av skönlitteratur 

Respondenterna vill att eleverna i arbetet med skönlitteratur ska få diskutera och analysera 

den utifrån både subjektiva och objektiva perspektiv. I vilken mån det ska göras är de inte 

överens om. 

I litteraturundervisningen som Lärare 1 och 2 bedriver kan personliga/subjektiva 

diskussionsperspektiv sägas dominera. Lärare 1, som i nuläget undervisar i svenska i årskurs 7 

och 8, menar att delarna i det centrala innehållet som hör till en mer objektiv textanalys är 

svåra för eleverna. På hans skola börjar man inte med sådana analysaspekter förrän i årskurs 

8. Det är då upp till honom att anpassa undervisningen till elevernas nivå. Lärare 2 berättar att 

hon alltid berör exempelvis berättarteknik och bokens uppbyggnad i samband med läsprojekt. 

Det är viktigt att eleverna får med sig det tänkesättet. Ofta kopplas det som läses till den egna 

personen och det egna livet, till egna erfarenheter och till sådant man känner till om världen 

och andra texter.  Budskap, handling, person- och samhällsskildringar diskuteras också. 
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Lärarstudenternas intervjusvar visar däremot på en annan hållning. Lärarstudent 1 förklarar att 

hon kommer att fokusera lika mycket på båda analysperspektiven i sin framtida undervisning. 

Hon säger att ”det är viktigt att de får analysera både utifrån ett personligt och litteratur-

vetenskapligt perspektiv”. Hon är rädd att vissa delar av det centrala innehållet ska falla i 

glömska, därför föredrar hon att fokusera lika mycket på alla delar. 

Lärarstudent 2 pratar nästintill bara om objektiva analyser när han talar om sin framtida 

undervisning. Eleverna ska få redskap för att kunna göra enklare litterära analyser. En önskan 

är också att undervisa om litteraturteori för att eleverna ska lära sig vissa begrepp, så att de 

ska kunna prata om litteraturen på ett vettigt sätt. Han menar här ett slags metaspråk. 

Subjektiva tolkningar, som förekommer i bokrecensioner, är inget som Lärare 2 vill arbeta för 

mycket med. Här förespråkas objektiva diskussioner med fokus på litteraturvetenskapliga 

aspekter. 

3.2.4 Läsloggar, boksamtal och bokrecensioner 

De konkreta arbetssätt som nämns i intervjuerna är läsloggar, boksamtal, bokrecensioner, 

jämförelser och analyser. Läsloggar är ett arbetssätt som Lärare 2 använder frekvent och som 

Lärarstudent 1 vill använda i sin undervisning. Enligt Lärare 2 är det en bra metod då eleverna 

under läsaningen stannar upp och reflekterar. Oftast får eleverna instruktioner om vad som 

ska reflekteras kring och skrivas om i läsloggarna. Hennes elever i årskurs 8 läser nu en valfri 

bok. Böckerna har delats in i fyra delar. Efter varje läst del stannar eleverna upp och skriver. 

Personer, miljö- och samhällsskildringar, budskap, vändpunkt och bokens uppbyggnad är 

exempel på saker som kan behandlas i läsloggarna. Här ligger således inte fokus på personliga 

diskussionsaspekter, vilket Lärare 2 ovan framlägger som viktigast. 

Att samtala om litteraturen tycks vara en välanvänd och omtyckt metod. Boksamtalen kan 

vara styrda utifrån något visst ämne, en viss händelse i de verk som läses, frågor som läraren 

har formulerat eller elevers tankar. De kan också vara ostrukturerade och spontana. Boksamtal 

nämns av Lärare 1, Lärare 2 och Lärarstudent 1 under intervjuerna. De kan fördelaktigt hållas 

i mindre grupper, men också enskilt. Lärare 2 berättar att hennes elever har fått presentera en 

bok muntligt inför klassen, exempelvis i arbetet med klassiker. Det kan liknas vid en muntlig 

bokrecension, fast med ett mer utvecklat innehåll än vad vanliga skriftliga recensioner brukar 

innehålla. Skriftliga recensioner görs sällan då hon anser det vettigare att göra dem muntligt. 

Eleverna får då ta del av varandras läsupplevelser, vilket ”kan skapa intresse och nyfikenhet 
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hos klasskompisarna.” Även Lärare 1 har boksamtal med eleverna. I samband med läsningen 

har de ”olika läsförståelsediskussioner i boksamtal, muntliga redovisningar i mindre grupper.” 

Ett annat arbetssätt är att skriva bokrecensioner. Med bokrecension menas en relativt ytlig text 

där bokens handling och elevens omdöme ofta är huvudinnehållet. Enligt respondenterna 

används inte metoden särskilt ofta. Den som använder bokrecensionen mest är Lärare 1. Han 

berättar om ett läsprojekt där eleverna under fyra veckor ska läsa böcker och för varje utläst 

bok skriva en recension. ”De skriver kort om handlingen, beskriver en av huvudpersonerna, 

väljer ut ett bra citat som ska motiveras och förklaras varför det är viktigt och för vilken ålder 

de tycker att boken passar”, säger han. Till skillnad från de andra förkastar Lärarstudent 2 

bokrecensionen som arbetssätt. Han ämnar inte använda metoden i sin framtida undervisning.  

3.2.5 Äldre litteratur, klassiker, nyare litteratur och ungdomsromaner  

Läroplanen garanterar eleverna en litteraturundervisning med ett varierat bokurval. Äldre och 

nyare litteratur ska läsas i olika genrer, vilket också blir tydligt i respondenternas intervjusvar. 

Samtliga förespråkar ett blandat urval av skönlitteratur; äldre litteratur, klassiker, nyare 

litteratur och ungdomsböcker. Lärarstudent 2 säger att man bör tillvarata det som är populärt 

bland eleverna. Han tror att en balans mellan gammalt och nytt är viktig.  

Lärare 1 ger i intervjusvaren intrycket att fokus på hans skola ligger på äldre litteratur, men 

även nyare litteratur läses. Ny litteratur läses ofta i form av ”bänkbok”. Eleverna väljer en bok 

som läses när tillfälle ges eller i brist på annat arbete. Att äldre litteratur läses ofta är ingen 

överraskning då Lärare 1 beskrev läsning av texter skrivna av författare under olika epoker 

som ett viktigt syfte med litteraturundervisningen. Exempel han ger är Robinson Crusoe och 

texter av Strindberg, Lagerlöf, Ferlin och Fröding. Fokus tycks främst ligga på svensk 

litteratur, men utländsk litteratur används bevisligen också. I moment där äldre litteratur läses 

diskuteras framför allt verken i relation till författaren och tiden då den skrevs. 

Lärare 2 använder sig mest av nyare litteratur. Hon ansvarar för inköpandet av litteratur på sin 

skola och försöker hålla sig uppdaterad med nyheter vad gäller vuxen- och ungdomslitteratur. 

Svensklärarna läser och diskuterar den innan eventuellt inköp i helklassupplaga eller 

exemplarvis till biblioteket. Valet att främst använda ny litteratur har med lästlust att göra. 

Hon säger att ”… när man ska locka dem att läsa så upplever jag att det är  […] lättare att 

locka dem med nyare ungdomslitteratur än att ta upp klassikerna.” När hon arbetar med 

klassiker styr, som alltid, elevgruppen upplägget. Elevgruppen avgör om de ska läsas i sin 
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helhet eller i kortare utdrag. Den äldre litteraturen kopplas ofta i boksamtalen till författaren 

och tiden, precis som i Lärare 1:s undervisning. 

3.2.6 Tillgänglighet och skolkulturer med fasta undervisningsmoment 

Något som nämns styra bokvalen är tillgänglighet och den rådande skolkulturen. Lärarstudent 

1 säger att ”de kanske har läst Ondskan i alla år på just den skolan […] Då kanske inte jag har 

så mycket att säga till om.” Hon beskriver det som sorgligt men samtidigt som en säkerhet för 

en nyexaminerad lärare. Även tillgången till böcker på skolor kommer att styra bokvalet, tror 

Lärarstudent 1.  

Lärare 1 beskriver en litteraturundervisning som är planerad gemensamt på skolan där han 

arbetar. När han började arbeta fanns redan riktlinjer om vilka författare och texter 

undervisnigen ska innehålla i de olika årskurserna. Utifrån vad som framkommer i 

intervjusvaren tycks Lärare 1 nästan aldrig göra egna planeringar i litteraturundervisningen, 

utan de görs tillsammans med andra lärare på skolan. ”Vi jobbar tillsammans på vår skola”, 

säger han.  

3.2.7 Att anpassa undervisningen och utmana eleverna med svårare texter 

Att undervisningen ska anpassas efter elevergrupp är en skyldighet och självklarhet i den 

svenska skolan och likaså för respondenterna. Lärare 1 och Lärarstudent 2 nämner dock faran 

som finns i att hela tiden anpassa undervisningen efter elevernas försämrade resultat. De 

menar att man inte får sänka nivån alltför mycket. Lärare 1 ser en risk att eleverna inte 

förvärvar de kunskaper och färdigheter som de bör. Det är således en balansgång – 

undervisningen måste anpassas men samtidigt främja en utveckling, enligt deras åsikt. 

Både Lärare 2 och Lärarstudent 2 nämner att de vill utmana eleverna med svårare texter. 

Lärarstudent 2 pratar om PISA-undersökningen som påvisar att svenska elever har svårt att 

läsa och förstå texter som inte är anpassade för deras ålder. Han önskar därför använda 

svårare och mer utmanande texter i sin undervisning, det bör ”ske en stegring för att man ska 

utvecklas. Annars står man ju kvar på samma ställe.”  

3.3 Litteraturundervisningen kopplat till PISA-undersökningens resultat  

3.3.1 Generella tankar om PISA och den försämrade läsförståelsen 

Att läsning främst tycks höra till svenskämnet är förmodligen en tanke många ansluter sig till. 

Likaså att det är svensklärarnas uppgift att se till att eleverna utvecklas till goda läsare. Som 

redan har nämnts, menar Lärare 1 och 2 att även andra ämnen påverkas negativt av den 

försämrade läsförståelsen. Stora textmassor ska läsas i So- och No-ämnena och matematiska 
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problem som förklaras i text ska lösas. Lärare 2 poängterar att det blir besvärligt om 

läsförståelsen är bristfällig. Att hjälpa eleverna i utvecklingen av deras läsförståelse är en 

uppgift som således inte bara bör ligga på svensklärarna. Lärare 1 och 2 anser att intresset 

borde vara lika stort bland andra lärare.  

Förklaringarna till den försämrade läsförståelsen är som redan känt komplexa. Lärarstudent 1 

är den av respondenterna som kort resonerar kring de bakomliggande faktorerna. Hon säger 

att ”problemet ligger ju inte bara på skolan, utan det är samhället och föräldrarna också.” En 

annan tanke hon lyfter fram är att dagens ungdomar hellre gör annat än att läsa, vilket också 

borde gälla i andra länder. ”För jag menar, barn i andra länder spelar ju också tevespel. Så det 

kan ju inte bara vara att just svenska barn inte alls läser böcker längre.”  

En annorlunda reflektion framkommer i intervjun med Lärarstudent 2. Han påpekar att PISA-

resultatet egentligen inte visar att svenska elever har blivit sämre. Det visar snarare huruvida 

elevernas läsförståelse ”har blivit bättre eller sämre i relation till andra länder. Resultatet 

behöver ju inte betyda att svenska elever läser sämre, utan det visar kanske att elever i andra 

länder nu läser bättre.” En intressant och viktig tanke som borde undersökas närmare. 

Resultaten i PISA-undersökningen räknas faktiskt som bättre eller sämre i relation till ett 

framräknat genomsnittsresultat. Lärarstudent 2 gör en viktig iakttagelse som tidigare inte har 

observerats i den här studien. Det är en viktig reflektion, men det är dock  inget som resultatet 

kan skyllas på.   

3.3.2 Eventuell påverkan av PISA-resultatet 

Lärarstudenterna påtalar ett ändrat tänkande kring litteraturundervisningen på grund av PISA-

undersökningen. Lärarstudent 2 skriver för tillfället en uppsats om just PISA-undersökningen 

och är således insatt i ämnet. Som redan har nämnts ovan, bör eleverna enligt Lärarstudent 2 

läsa längre och mer utmanande texter och verk. 

Den första spontana och självklara tanken som Lärarstudent 1 slås av är att man måste jobba 

mer med skönlitterär läsning och läsförståelse. Hon reflekterar kring hur det ska kunna gå till 

och på vilken annan dels bekostnad det ska ske. ”Man kanske måste läsa mer och fokusera på 

hur vi läser och vad vi gör med vår läsning. Så att det blir något av det.”, säger hon. I den här 

uppsatsens studie framgår det att litteraturläsning får en stor plats i svenskundervisningen, så 

det som främst blir relevant här är hur vi läser och vad vi gör med läsningen. Det gäller att 

effektivisera och göra något vettigt utifrån det som redan finns.  
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Hon nämner också vikten av att planera väl kring de tre didaktiska frågorna: vad, hur och 

varför. Lärarstudent 1 anser att det är viktigt att för eleverna visa och prata om 

kunskapskraven som de ska uppnå. Eleverna blir mer medvetna och det tydliggör vad de ska 

kunna samt varför de arbetar på ett visst sätt.  

Lärare 1 och 2 har inte påverkats av PISA-resultatet. Lärare 2 säger att hon inte kan säga sig 

ha påverkats nämnvärt eftersom hon alltid har ansett att läsningen är mycket viktig. Däremot 

känner hon sig oroad för resultatet och menar att hon pratar mer om läsningen med eleverna. 

Resultatet kan vara som en väckarklocka då det visar hur viktigt det är med läsningen och att 

”det är någonting som vi behöver jobba med helt enkelt.” Det påvisar också att ansvaret inte 

ligger hos svensklärarna, utan det ligger på alla, säger Lärare 2.  

Lärare 1 påpekar att PISA-resultatet är generellt och inte specifikt för deras skola. Deras 

arbetssätt fungerar bra och han ser ingen anledning att ändra på dem på grund av resultatet i 

PISA. ”Däremot har vi planerat att fånga upp de som är svagare redan i årskurs 7 och köra 

intensivveckor med dem. Om läsförståelse”, säger Lärare 1. Vilket får ses som ett nytt 

tänkande, dock inte personligt utan på skolnivå, efter PISA-undersökningen.  

4 Diskussion 

Första frågeställningen handlar om respondenternas litteratursyn och därmed vad de anser att 

litteraturundervisningen ska utveckla hos eleverna. Här diskuteras av utrymmesskäl enbart de 

syften som respondenterna ansåg viktigast. Att utveckla läsförståelsen är ett av de viktigaste 

syftena. Det är föga överraskande med tanke på PISA 2012, men synnerligen viktigt. Hur 

lärarna faktiskt aktualiserar syftet och vad som behöver utvecklas framkommer inte. Att det 

kan ske med hjälp av skönlitteratur är givet, men här hade en vidare förklaring varit intressant. 

Svaren kan måhända bero på inte fullt utvecklade frågeställningar. För mer ingående svar 

hade fler följdfrågor varit nödvändiga. Respondenternas tankar kan här relateras till Torells 

undersökning. Han menar att elevernas litterära kompetens behöver utvecklas, vilket också 

respondenterna menar. 

Nästa syfte anses mest centralt i relation till den här studiens helhet. Undervisningen ska leda 

till att eleverna utvecklar en litteraturanalytisk förmåga samt förmåga att diskutera litteratur i 

relation till sig själva, sina kunskaper och erfarenheter. Lärarnas åsikter var förutsägbara; 

eleverna skapar mening i läsningen genom att göra subjektiva tolkningar och kopplingar. I 

uppsatsens teoridel och inledning framgår det att Ewald, Bommarco, Molloy och Schmidl når 
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liknande slutsatser – personliga kopplingar i diskussioner om skönlitteratur är vanligt. Att 

eleverna frekvent gör sådana kopplingar borde också innebära att lärarna föredrar och 

planerar att litteratursamtalen ska föras på det viset.  

Lärare 1 och 2 föredrar erfarenhetsläsning, men i det centrala innehållet finns även objektiva 

diskussionsaspekter som måste integreras i undervisningen. Eftersom lärarna därmed låter 

eleverna diskutera skönlitteratur både utifrån ett subjektivt och objektivt perspektiv samt 

använder litteratur som grund för skrivande kan man påstå att de utgår från 

kombinationsstrategier. Det är en tolkningsgemenskap konstruerad av Ingrid Mossberg 

Schüllerqvist som nämns i bakgrundsdelen. Kombinationsstrategier innebär just att man 

integrerar ”olika perspektiv och särskilt hanterar […] relationer mellan färdigheter och 

innehåll. Inom en sådan tolkningsgemenskap kan läsande kopplas till skrivande av egna 

texter. I skrivandet kan berättarteknik och genrefrågor uppmärksammas, liksom 

livsberättelser.”
61

 Denna slutsats dras utifrån intervjusvaren. Om de utgår från 

kombinationsstrategier i praktiken kunde ha konstaterats om observationer hade gjorts.  

Styrdokumenten garanterar således att undervisningen blir varierad och därmed kan man säga 

att tolkningsgemenskapen kombinationsstrategier återfinns i läroplanens litteratursyn. Vad 

lärare har för intressen, åsikter och viljor styr dock i vilken grad de olika aspekterna används i 

undervisningen. Lärarnas personliga åsikter som påvisar att de föredrar subjektiva 

diskussionsaspekter kan kopplas till tolkningsgemenskapen genom litteratur. Där ligger fokus 

”på hur litteraturläsningen kan ge kunskaper om livet och människan.”
62

  

Lärarstudent 2 utgår från tolkningsgemenskapen inom litteratur där det fokuseras på ”analys 

av litterära texter, litteraturhistoria, den litterära textens mångtydiga meningserbjudande och 

tolkning.”
63

 Det finns stora kontraster i respondenternas intervjusvar. Lärarstudent 2 nämner 

inte erfarenhetsläsning överhuvudtaget. Subjektiva tolkningar verkar anses irrelevanta. Som 

framkommer i resultatet är han ointresserad av att använda bokrecensioner då de är alltför 

subjektiva. De tankar som Lärarstudent 2 uttrycker kan kopplas till Pär-Yngve Andersson som 

skriver att tolkning av skönlitteratur kan likställas med personligt tyckande, vilket enligt dem 

är något man vill komma ifrån.
64

 Lärarstudent 1 hamnar någonstans mittemellan. Båda 

diskussionsaspekterna är enligt henne lika viktiga. Även hon utgår från 
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kombinationsstrategier. Hennes åsikter skiljer sig från lärarnas genom att hon uttrycker en 

önskan att fördela arbetet jämt mellan delarna i det centrala innehållet som rör litteratur. 

Det är enligt Lärarstudent 2 viktigt att eleverna utvecklar kunskaper om hur litterära analyser 

kan göras. Hans tankar kan kopplas till tankegångar hos Nordlund och Torell. Nordlund 

menar att erfarenhetsläsningen har lett till en alltför ensidig litteraturundervisning och det 

håller Lärarstudent 2 med om.
65

 Han anser att undervisningen bör utvecklas och förändras. 

Torell menar att det råder brist på ”litteraturanalytisk träning”, precis vad Lärarstudent 2 

också anser.
66

 PISA-resultatet visar på att de har rätt i att elever är i behov av att utveckla sina 

litteraturanalytiska färdigheter.  

En tanke med den här uppsatsen var just att undersöka om det fortfarande främst fokuseras på 

att koppla skönlitteraturen till det egna livet och erfarenheter. Så är fortfarande fallet, 

åtminstone i den här studien, eftersom Lärare 1 och 2 säger sig föredra att eleverna diskuterar 

skönlitteratur på det viset. Andra aspekter som narratologi och textuppbyggnad berörs också, 

men dock inte i lika stor utsträckning. Som diskussionen ovan visar tänker Lärarstudent 1 och 

2 något annorlunda.  

De skilda åsikterna är intressanta och överensstämmer med den hypotes som återfinns i 

uppsatsens inledning; lärare anser erfarenhetsläsning viktigare och lärarstudenter anser att 

litterär analys bör få mer plats. Tanken bottnar i en tro på att erfarna lärare färgas av den 

praktiska undervisningen, gamla läroplanen (Lpo 94) och eleverna. Lärarstudenterna färgas 

troligen av sin utbildning och de i media pågående debatter, så som den om elevers 

läsförståelse. Intervjuerna bekräftar att hypotesen kan stämma. Naturligtvis kan det inte sägas 

i generell bemärkelse då antalet respondenter är för få. Att undersöka huruvida 

lärarstudenternas åsikter förändras efter att de har börjat jobba skulle vara intressant. Även om 

lärares åsikter förändras med tiden skulle vara relevant i sammanhanget.  

Ett annat syfte är att få ointresserade elever att läsa – att skapa läslust. Det viktigaste är då att 

de överhuvudtaget läser, enligt Lärare 1 och Lärarstudent 1. Undervisningen ska förenklas 

och anpassas efter elevers önskningar. Utdrag och enkla texter läses och litterära textanalyser 

undviks. Lärarstudent 2 som ser en risk i en alltför stor förenkling av undervisningen, väcker 

frågan om hur man kan öka intresset för litteraturvetenskaplig textanalys. I det avseendet 

behöver elevernas färdigheter uppenbarligen utvecklas och då krävs undervisningsstoff som 
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leder till kunskapsutveckling. Komplexiteten ligger i att hitta en balans i undervisningen. Den 

ska anpassas efter individerna, men det är också lärarens uppdrag att se till att eleverna 

utmanas och utvecklas. Hur det görs på bästa sätt varierar givetvis från individ till individ. 

Åsiktsskillnaderna som framkommer kan definitivt leda till skillnader i skolan, vilket i sin tur 

kan resultera i att svenska elever inte får samma litteraturundervisning. Det står inte hur 

mycket tid som ska läggas på varje del i svenskämnets centrala innehåll. Därmed kan lärare 

faktiskt välja att integrera vissa delar mer frekvent än andra – vilket således kan leda till en 

mycket varierad kunskapsnivå. Lärares intressen och planeringar påverkar med andra ord 

vilka färdigheter eleverna utvecklar; en viktig iakttagelse som lärare alltid bör ha i åtanke. 

Även Torell konstaterar att lärare faktiskt styr vilka färdigheter och läsvanor eleverna 

utvecklar, vilket går att läsa om i bakgrundsdelen.
67

 Intressant vore att följa och observera 

Lärarna under en längre tid för att se hur fördelningen ser ut i verkligheten.  

Uppsatsens andra frågeställning fick också många svar. De arbetssätt lärarstudenterna vill 

använda stämmer överens med deras åsikter i första frågeställningen. Hur lärarna arbetar med 

litteratur i praktiken stämmer delvis med deras åsikter kring undervisningens syfte. De har 

ofta boksamtal där verk främst sägs diskuteras utifrån elevernas tankar och erfarenheter, men 

också i relation till författare och tid. Lärare 2 låter ofta eleverna skriva läsloggar; exempelvis 

med fokus på personer, miljö- och samhällsskildringar, budskap, vändpunkt och bokens 

uppbyggnad. De nämnda aspekterna hör motsägelsefullt nog till objektiva analysaspekter, 

vilka Lärare 2 lägger fram som sekundära. Här finns drag av tolkningsgemenskapen inom 

litteratur. Detsamma gäller Lärare 1 som ger intryck av att han nästintill ogillar objektiva 

textanalyser. Han använder främst äldre litteratur som diskuteras i relation till författare och 

epok – vilket inte anses höra till erfarenhetsläsning. 

Lärarna anser att litteraturen främst ska diskuteras utifrån subjektiva aspekter, men i praktiken 

verkar det te sig annorlunda. Utifrån svaren om hur lärarna arbetar med litteratur verkar det 

vara så att de använder objektiva diskussions- och analysaspekter i högre grad än vad de först 

gav sken av. Troligen beror iakttagelsen på de aktuella styrdokumenten samt, i fallet med 

Lärare 1, rådande traditioner på skolan. En tanke är också att intervjusituationen kan påverka 

svaren – att de säger sådant som de tror förväntas av dem, vilket i uppsatsens metoddel 
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benämns förväntningseffekter.
68

 Frågeställningarna är dock inte styrande och förväntningar på 

intervjuerna berättades naturligtvis inte innan intervjutillfällena.  

Intressant är att Löfqvist och Sjöberg når samma slutsats i sitt examensarbete. I deras respondenters 

undervisning finns spår av Lars-Göran Malmgrens tre ämneskonstruktioner: Svenska som 

färdighetsämne, Svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne och Svenska som 

erfarenhetspedagogiskt ämne. Även de kommer fram till att erfarenhetsläsning är mest 

förekommande. Att det finns spår av de andra ämneskonstruktionerna tror de, precis som i 

den här studien, beror på kunskapsmålen och skoltraditioner.
69

 

Litteraturen används också som utgångspunkt i olika uppgifter, vilket enligt Andersson är 

vanligt förekommande.
70

 Den kan användas som diskussionsunderlag, inspiration och 

utgångspunkt för skrivuppgifter samt för att utveckla och träna språket. Att genom litteraturen 

träna språket är något som stämmer med Malmgrens ämneskonstruktion Svenska som 

färdighetsämne, där svenskan ses just som ett språkämne.
71

 Syftet med läsning är, i detta fall, 

sålunda inte alltid att tillvarata själva läsupplevelsen och utveckla läsförståelse. Om nu 

eleverna behöver mer tid till att träna läsförståelsen på andra uppgifters bekostnad, som 

Lärarstudent 1 påpekade, kanske det är sådana här uppgifter som kan minskas. Varför inte låta 

litteraturläsning vara just läsning och varför inte arbeta med färdigheter som hör den till när 

man faktiskt läser? Som yttrades i resultatdelen, är en idé att fundera kring vad man gör med 

läsningen och tillvara ta den tid som redan läggs ned på litteratur i svenskämnet. 

Samtliga är överrens om att eleverna bör få läsa olika sorters litteratur under högstadietiden. 

Resultatet visar att Lärare 1 främst använder äldre litteratur och Lärare 2 nyare litteratur. 

Skillnaderna beror förmodligen återigen på skoltraditioner. Lärare 1 har alltid arbetat på en 

skola där förutbestämda verk eller författare läses i de olika årskurserna. Lärare 2 arbetar inte 

tillsammans med sina kollegor på så sätt. Hon är den som köper in ny skönlitteratur och hon 

planerar och bestämmer själv vad hennes klass ska göra och läsa. Förmodligen är hon mer 

insatt i nya skönlitterära utgivningar än vad Lärare 1 är, vilket också kan vara en bidragande 

faktor. Hade Lärare 1 arbetat på samma skola som Lärare 2 hade han planerat mer 

självständigt och frågan är då hur litteratururvalen hade sett ut och vice versa.  
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Respondenterna är tydliga i sina intervjusvar som besvarar uppsatsens sista frågeställning om 

PISA-undersökningen och dess resultat. Att lärarna inte har påverkats av PISA-resultatet, 

medan lärarstudenterna har gjort det är överraskande, men ändå inte. Varför är det så här? 

Borde inte alla påverkas av PISAS konstaterande? En tanke är att lärarna är så pass säkra i sin 

lärarroll och vet vad som fungerar för dem och deras elever. Kanske har lärarstudenter, som 

inte har hunnit börja arbeta än, lättare att påverkas när ett resultat som PISA kommer. Det 

skulle kunna vara så att lärarstudenter är mer påverkningsbara av yttre faktorer på grund av att 

de inte har praktiska erfarenheter som de vet fungerar. Lärarna tänker eventuellt mer på att 

resultatet är generellt och inte gäller för just deras elever. Måhända känner de inget behov av 

att utveckla sitt tänkande eller sin undervisning eftersom de inte märker av den försämrade 

läsförståelsen som svenska elever sägs ha utvecklat. De menar dock att man behöver vara 

uppmärksam; den negativa utvecklingen får inte fortskrida.  

Lärarstudenternas tankar kring undervisningen har däremot påverkats. Lärarstudent 2 är 

konkret: han vill utmana eleverna för att en utveckling ska ske. Lärarstudent 1 är relativt vag i 

sina förklaringar: man behöver lägga mer tid på läsningen. Däremot betonar hon vikten av att 

göra eleverna mer medvetna om vad som förväntas av dem genom att visa dem och diskutera 

kunskapskraven. Förmodligen menar hon att elevernas förståelse för vad som väntas av dem 

kanske ökar chanserna att deras skolarbeten blir av bättre kvalitet. En god idé, men något som 

troligen redan görs av många aktiva lärare idag.  

Som avrundning anknyts uppsatsens helhet till Anderssons artikel i TfL. Han menar att 

litteraturundervisningen måste utvecklas och att erfarenhetsläsning inte utvecklar elevernas 

litterära kompetens. Litteraturen måste läsas för sin egen skull och inte bara som grund i 

diskussioner om annat.
72

 Den här studien visar att litteraturen faktiskt läses för sin egen skull 

och att dess egenheter diskuteras. Att så sker säkerställer också läroplanen. Så, vad är det som 

behöver förändras? Var återfinns egentligen förklaringen till den försämrade läsförståelsen? 

Precis som PISA-undersökningen visar också den här studien att det är något som noggrant 

behöver forskas om.  

5 Avslutning 

Syftet var att undersöka hur respondenterna ser på litteraturundervisningen, samt om deras 

tankesätt kring och planering av den har påverkats av PISA-resultatet. I resultatet presenteras 
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svaren på frågeställningarna och de blev relativt spretiga och i vissa fall motsägelsefulla. 

Litteraturundervisningen ska först och främst leda till en utveckling av läsförståelsen och 

färdigheter i att diskutera skönlitteratur ur ett subjektivt och objektivt perspektiv, men också 

allmänbildning. Undervisningen ska utveckla läslust, glädje, förståelse för sig själva, andra 

och omvärlden. Den ska ge eleverna kunskaper om litteraturhistoria och leda till att eleverna 

får ta del av en gemensam kulturell referensram. 

Respondenterna arbetar och vill arbeta på olika sätt med litteratur. Den fungerar som 

utgångspunkt i undervisningsmoment som diskussioner, temaarbeten, skrivuppgifter och i 

språkträning. I samband med läsning används metoder som läsloggar, boksamtal samt 

muntliga och skriftliga recensioner. En av respondenterna vill främst låta eleverna göra 

litterära analyser. Vad gäller bokurval är respondenterna överens om att variation är viktigt. 

Lärarnas bokval skiljer sig genom att Lärare 2, till skillnad från Lärare 1, främst använder ny 

litteratur.   

Lärarnas tankar kring litteratrundervisning har inte påverkats av PISA-resultatet. Påverkats 

har däremot lärarstudenternas tankar om vad som är viktigt i litteraturundervisningen. Att 

utmana eleverna samt att visa och diskutera kunskapskraven anser de viktigt med tanke på 

PISA-resultatet. 

För att anknyta till uppsatsens inledning kan jag konstatera att undersökningen inte har 

utmynnat i något som visar på en entydig faktor som kan förklara elevernas negativa 

utveckling av läsförståelse. Den väcker snarare viljan att undersöka dem bakomliggande 

faktorerna än mer noggrant. För en sådan undersökning och forskning krävs dock stora 

resurser, erfarenheter och kunskap kring forskning. Vad som kan konstateras är att lärare än 

idag anser att erfarenhetsläsning är det viktigaste i litteraturundervisningen, vilket också 

framkommer i avhandlingarna som behandlas inledningsvis. I intervjusvaren framläggs 

motsägelsefullt nog undervisningen som varierad; erfarenhetsläsning verkar inte vara 

dominerande. Det tycks således inte ha skett någon nämnvärd förändring i lärares tankar och 

åsikter, men läroplanen leder till att eleverna i praktiken är garanterade en någorlunda 

varierad undervisning. En annorlunda tankegång framkommer dock i lärarstudenternas svar, 

vilket eventuellt skulle kunna leda till en framtida förändring i lärares tankesätt. 
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Bilaga: Intervjufrågor 
Intervjufrågor till lärare 

Vad skulle du säga att du har för litteratursyn? Vad har du för tankar i stort om 

litteraturundervisningen? Vad är syftet i stort med litteraturundervisningen och läsning av 

skönlitteratur? 

Förklara vad du anser att litteraturundervisningen ska leda till och utveckla hos eleverna. Vad 

är viktigast att eleverna lär sig/utvecklar? (Läser du/ni för läsandets skull eller används 

skönlitteratur i annat syfte, som exempelvis diskussionsunderlag eller vid tematisk 

undervisning?) 

Vad för slags litteratur använder du/ni i undervisningen? Hur väljer du ut de böcker som läses 

(vad baserar du valet på?)? 

Ge exempel på hur du arbetar/har arbetat med litteratur i svenskämnet. Vad brukar syftet vara 

med dessa arbetsmoment? Hur planerar du dessa undervisningsmoment?  

Berätta hur du gör för att ge dina elever en så allsidig litteraturundervisning som möjligt. 

Vad brukar du och dina elever fokusera på i arbetet med skönlitteratur? Vad diskuteras, 

analyseras och tolkas samt ur vilket perspektiv?  

Vad tänker du om PISA-resultatet angående den försämrade läsförståelsen bland elever i 

Sverige? Är det något som du har märkt av i ditt arbete?  

Hur har dina tankar om litteraturundervisningen och dess syfte påverkats av PISA-resultatet?  

På vilket sätt påverkas din planering av litteraturundervisning av PISA-resultatet? Kan du 

utveckla? Finns det något som du känner att du skulle behöva/vilja utveckla eller göra mer av 

i undervisningen?  

Intervjufrågor till lärarstudenter  

Vad skulle du säga att du har för litteratursyn? Vad har du för tankar i stort om 

litteraturundervisningen? Vad är syftet i stort med litteraturundervisningen och läsning av 

skönlitteratur? 

Förklara vad du anser att litteraturundervisningen ska leda till och utveckla hos eleverna? Vad 

är viktigast att eleverna lär sig/utvecklar? 

Vad för slags litteratur vill du använda dig av i undervisningen? Vad tror du att du kommer att 

basera ditt val av böcker på? 

Ge exempel på hur du vill arbeta med litteratur i svenskämnet. Vad tror du att syftet kommer 

att vara med dessa arbetsmoment? Hur tänker du kring (framtida) planering av sådana 

undervisningsmoment?  



 

 

Berätta hur du tror att du kommer att göra för att ge dina elever en så allsidig 

litteraturundervisning som möjligt. 

Vad tror du att du kommer att fokusera på i arbetet med skönlitteratur? Vad kommer att 

diskuteras, analyseras och tolkas samt ur vilket perspektiv? 

Vad tänker du om PISA-resultatet angående den försämrade läsförståelsen bland elever i 

Sverige? Är det något som du har märkt av under din verksamhetsförlagda utbildning/i ditt 

arbete?  

Hur har dina tankar om litteraturundervisningen och dess syfte påverkats av PISA-resultatet? 

På vilket sätt?  

På vilket sätt påverkas dina tankar kring framtida planering av litteraturundervisning av PISA-

resultatet? Kan du utveckla?  


