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Abstract 

Syftet med uppsatsen är att belysa hur elever upplever att deras erfarenheter och 

intressen tas tillvara i svenskämnets litteraturundervisning. Huvuddelen av 

undersökningen är av kvalitativ natur och den har genomförts i form av intervjuer. 

Intervjuerna har sedan analyserats med stöd av styrdokument, tidigare forskning och 

studiens teoretiska utgångspunkter. De teorier som ligger till grund för uppsatsen är 

det sociokulturella perspektivet och läroplanens fyra F, samt att lärande till stor del 

är relaterat till elevens tidigare upplevelser och till elevens tidigare förvärvade 

kunskaper och insikter. Undersökningen baseras på intervjuer med fyra 

gymnasielever och fyra elever från grundskolans skolår nio.  

   Studien visar att eleverna inte upplever skönlitteraturen i skolan som meningsfull i 

någon större utsträckning, vilket kan bero på att deras intressen och erfarenheter 

åsidosätts i svenskämnets litteraturundervisning. Sammanfattningsvis erbjuder 

undersökningen en ökad förståelse för hur elever tänker gällande skönlitteratur. De 

slutsatser som dras utifrån diskussionsavsnittet är att lärare och elever inte alltid 

möts i samförstånd när det gäller urvalet och användningen av skönlitteratur i 

skolan. 

 

Ämnesord: Skönlitteratur, grundskolan, gymnasieskolan, elevperspektiv, 

litteraturundervisning, didaktik, pedagogik, svenskämnet. 
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1 INLEDNING 
Det pågår en ständig debatt i samhället, främst bland lärare, föräldrar och politiker, 

kring elevers engagemang i skolan. SVT sände våren 2008 TV-serierna Skolfront, ett 

populärt debatt- och samhällsprogram med fokus på så kallade skolproblem, samt 

Klass 9A där TV-tittarna fick följa en ”lågpresterande” skolklass under höstterminen 

2007. Även andra debattprogram i svensk TV, såsom Agenda och Kvällsöppet, har 

behandlat skolfrågan och därutöver har vi genom svenskämnets kurslitteratur tagit 

del av liknande diskussioner under vår lärarutbildning. Det finns uppenbarligen ett 

ansenligt samhällsintresse för vad som engagerar elever i skolan och därmed även 

för vad som väcker deras lust till studier. 

1.1 Bakgrund 

Debatten som förs i massmedia går enligt vår bedömning delvis ut på att eleverna 

inte känner sig delaktiga och motiverade i skolverksamheten och att kunskapsmålen 

inte uppnås. De personer som för den här debatten är oftast journalister, politiker, 

föräldrar eller så kallade sakkunniga experter. Ytterst sällan hörs de 

yrkesverksamma, och därmed i högsta grad berörda, lärarna och rektorerna. Inte 

heller elevernas egna röster märks i debatten i någon större utsträckning. Vi 

uppfattar att den skoldebatt som förs inte tar hänsyn till elevernas egna erfarenheter 

och intressen. Enligt vår mening avspeglar sig detta även i skolans undervisning. 

Lärarna verkar snarare, medvetet eller omedvetet, anpassa sig till samhällets för 

tillfället rådande skolnormer. Den tidigare nämnda debattens fokus ligger vanligtvis 

mer på de nationella proven och tidigare skolbetyg, i kombination med ett starkt 

ifrågasättande av lärarkårens yrkeskompetens, än på den rådande skolsituation 

eleverna möter dagligen. Eleverna i Klass 9A fick exempelvis ökade resurser i form 

av nya lärare i alla skolämnen, allt för att uppnå ett bättre studieresultat. De nya 

lärarna framställdes som mer ambitiösa och skickliga i sin yrkesutövning, samt 

skildrades som mer personligt intresserade av eleverna än vad som i allmänhet 

brukar vara fallet. Målet med TV-projektet Klass 9A var att eleverna kunskapsmässigt 

minst förväntades placera sig på en tredjeplats bland eleverna i Sverige. 

Utvärderingen gjordes med hjälp av utfallen från de nationella proven i kärnämnena, 

vilka är svenska, matematik och engelska. Det finns med andra ord anledning att 

påvisa det faktum att skolans problem inte endast uppstår genom en bristfällig 
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undervisning av omotiverade och okunniga lärare, utan problemen beror på många 

faktorer som samverkar sinsemellan. Samhällets otillräckliga prioritering av resurser, 

vilka tillförs skolverksamheten, är en av faktorerna. Bilden av skolan som målas upp i 

vårt samhälle utgår, enligt vår mening, till stor del från ofullständiga kunskaper och 

bristande erfarenheter hos massmedia och politiker. 

     Den kurslitteratur inom svenskämnet som vi har tagit del av via lärarutbildningen 

är exempelvis skriven av didaktikerna Birgitta Bommarco (2006) och Gunilla Molloy 

(2003). Deras forskning lyfter huvudsakligen fram litteraturundervisningens 

svårigheter sett ur ett svensklärarperspektiv och den pekar främst på vad, hur och 

varför svenskläraren ska undervisa. Vi uppfattar att Bommarcos och Molloys främsta 

avsikter är att lyfta fram hur svenskläraren ska arbeta för att eleverna ska uppnå 

goda studieresultat. Detta uppnås, enligt Bommarco och Molloy, genom att läraren 

använder sig av specifika pedagogiska metoder såsom läsloggar, fri skrivning eller 

dylikt. På grund av att perspektivet för det mesta utgår från användningen av 

speciella undervisningsmetoder bedömer vi att Bommarcos och Molloys fokus inte 

ligger specifikt på svenskämnets litteraturundervisning sett ur ett elevperspektiv.  

     Med ovanstående resonemang i åtanke och för att begränsa 

undersökningsområdet kommer studien att inrikta sig på litteraturundervisning i 

svenskämnet samt ha elevers synpunkter som utgångspunkt. Vi upplever nämligen 

att elevernas inflytande och delaktighet i litteraturundervisningen är väldigt 

begränsad, trots att föreskrifter och regler i styrdokument och skollagen pekar på att 

det motsatta ska gälla. Med tanke på att vi snart är färdigutbildade svensklärare 

känns det angeläget att vi för studiens resonemang ur ett didaktiskt perspektiv. 

Studiens huvudsakliga syfte är följaktligen att studera hur elever upplever att deras 

erfarenheter tas tillvara i svenskämnets litteraturundervisning. 

1.2 Disposition 

Undersökningen kommer att ta sin början i en litteraturgenomgång som tar upp 

relevant forskning, teoretiska utgångspunkter och skolans styrdokument. Detta 

mynnar sedan ut i en problemprecisering varefter undersökningens valda empiri med 

beskrivning introduceras. Nästkommande avsnitt redovisar resultatet indelat i 

kategorier. Efter kategoriseringen följer vår diskussion som har sin utgångspunkt i 

vad som framkommit i resultatdelen. Därefter framläggs tänkbara konsekvenser för 

svensklärare, vilket följs av en metoddiskussion som bygger på den använda 
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forskningsmetoden. Förslag på fortsatt forskning samt studiens slutsatser redovisas 

efter detta. Till sist presenteras en sammanfattning av uppsatsen.   

2 LITTERATURGENOMGÅNG 
Här redogörs för de styrdokument vilka utgör underlag för undersökningen, studiens 

teoretiska utgångspunkter, samt tidigare forskning som är av signifikant betydelse för 

studien. Eftersom flera forskare har snarlika uppfattningar kring den undersökta 

frågeställningen kan litteraturgenomgången emellanåt upplevas vara något 

upprepande. Hanteringen är emellertid medveten och den är tänkt att klargöra det 

utvalda didaktiska forskningsområdet.  

2.1 Skollag 

Skollagen är beslutad och fastställd av riksdagen. Den innefattar grundläggande 

lagar och bestämmelser om skolans skyldigheter gentemot eleverna i respektive 

skolform. Skollagen innehåller paragrafer som bland annat uttrycker vikten av att 

utgå ifrån elevernas perspektiv i undervisningen: 
  

• 4 kap. Grundskolan: 2 § Eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas. 
Omfattningen och utformningen av elevernas inflytande skall anpassas efter deras ålder och 
mognad. 

• 5 kap. Gymnasieskolan: 2 § Eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas. 
(SFS 1985:1100) 

2.2 Styrdokument 

Läroplaner utfärdas av regering och riksdag gemensamt och är därmed lagstadgade 

förordningar som ska efterlevas i skolverksamheten. Läroplanen för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (SKOLFS 2006:23), närmare 

bestämt Lpo 94, är grundskolans läroplan och Läroplanen för de frivilliga 

skolformerna (SKOLFS 2006:24), även kallad Lpf 94, är gymnasieskolans läroplan. 

De innehåller lärarens uppdrag i skolan, samt de mål och riktlinjer som läraren ska 

arbeta efter och utgå ifrån. Kursplanerna fastställer undervisningens mål för varje 

skolämne och påvisar dessutom hur olika ämnen kan medverka till att eleverna 

utvecklas i enlighet med läroplanens riktlinjer. Kursplanerna kompletterar därmed 

läroplanen.  

2.2.1 Lpo 94 

I Lpo 94 som reglerar grundskolans uppdrag står bland annat: 
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Skolan skall sträva efter att varje elev:  

- utvecklar sitt eget sätt att lära,  
- utvecklar tillit till sin egen förmåga,  
- reflekterar över erfarenheter. (SKOLFS 2006:23, s. 9) 

 
Vidare står det som riktlinjer i Lpo 94 att:  

 
Läraren skall:  

- utgå ifrån varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,  
- ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel, 
- organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar 

och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga,  
- upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går 

framåt. (SKOLFS 2006:23, s. 12) 

2.2.2 Lpf 94 

Lpf 94 vilken reglerar gymnasieskolans uppdrag uttrycker sig på följande sätt: 
 

Skolan ska sträva mot att varje elev […] kan använda sina kunskaper som redskap för att,  
- formulera och pröva antaganden och lösa problem,  
- reflektera över erfarenheter, 
- kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden, 
- tror på sin egen förmåga och sina möjligheter att utvecklas,  
- utvecklar en insikt om sitt eget sätt att lära och en förmåga att utvärdera sitt eget 

lärande. (SKOLFS 2006:24, s. 9) 
 
Där står på samma sätt, i Lpf 94, riktlinjer som ger uttryck för att: 
 

Läraren skall:  
- utgå ifrån den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,  
- stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära,  
- organisera arbetet så att eleven utvecklas efter sina egna förutsättningar och 

samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga [och] upplever att 
kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt. (SKOLFS 
2006:24, s. 11) 

2.2.3 Grundskolans kursplan för svenskämnet 

I kursplanen för grundskolan (Skolverket 2007) ges uttryck för att språket är en viktig 

komponent i skolarbetet. Dessutom framkommer det att språk och litteratur är av stor 

betydelse för den enskilda elevens identitet, samt att både den individuella 

erfarenheten och den gemensamma diskussionen kring litteraturarbetet möjliggör en 

progression när det gäller förståelsen i olika sammanhang. Här skildras även mål 

som skolan i sin svenskundervisning ska sträva mot, vilka bland annat innebär att 

eleven: 
 

• utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand 
och av eget intresse, 
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• förvärvar insikt i hur lärande går till och reflekterar över sin egen utveckling och lär sig att både 
på egen hand och tillsammans med andra använda erfarenheter, tänkande och språkliga 
färdigheter för att bilda och befästa kunskaper. (Skolverket 2007) 

2.2.4 Gymnasieskolans kursplan för svenska B 

I kursplanen för svenska B omtalas de mål som är elevens målsättning med kursen. 

Till exempel ska eleven: 
 

• kunna förmedla egna och andras tankar i tal och skrift, göra sammanställningar och 
utredningar samt dra slutsatser och föra fram argument, så att innehåll och budskap blir 
tydliga och anpassade till mål och syfte, 

• kunna jämföra och se samband mellan litterära texter från olika tider och kulturer samt mellan 
texter med anknytning till vald studieinriktning. (SKOLFS 2000:2b) 

2.3 Teoretiska utgångspunkter 
Studien utgår från det sociokulturella perspektivet och läroplanens fyra F som 

presenteras närmare i det följande, samt det faktum att elevers erfarenheter påverkar 

lärande. 

2.3.1 Det sociokulturella perspektivet 

Oavsett om elever når framgång eller tenderar att misslyckas i olika 

skolsammanhang är det enligt Roger Säljö (2000, s. 12ff), professor i pedagogik, 

ändå högst sannolikt att de alltid når en viss grad av kunskap om hur världen och 

livet fungerar. Det som är av intresse är följaktligen inte om utan vad som lärs i olika 

situationer, och det är dessutom betydelsefullt att komma underfund med i vilka 

sammanhang den bästa kunskapsutvecklingen sker eftersom det ökar möjligheterna 

till en mer adekvat kunskapsutveckling. Den skriftliga kommunikationen är, enligt 

Säljö (2005, s. 109ff), mer abstrakt än en samtalssituation på grund av att individen 

kan tolka det skrivna på olika sätt. Säljö anser att samtalet är av största vikt för 

lärande och en förutsättning för att kunskaper och färdigheter ska kunna utvecklas.  

     Eleverna har med sig erfarenheter och kunskaper till skolan som samspelar i de 

utvecklingsmöjligheter eleverna möter där. De utvecklar, genom interaktion med 

andra individer, sin uppfattning om sig själva och om andra människor samt lär sig i 

samspel med kollektivet. Det här speglar de sociokulturella tankarna som 

tillsammans med den kognitiva psykologin utgör grundläggande förutsättningar för en 

individs utveckling. (Säljö 2005, s. 12ff) Kognitiv psykologi bygger på människans 

olika tankeprocesser i samband med inhämtning av information. (NE 2008, 

Psykologi: allmänt) En elevs sociala utveckling beror med andra ord bland annat på 
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dennes nedärvda anlag och kommer inifrån personen. (Säljö 2005, s. 12ff) Andra 

faktorer som är med och samspelar och medverkar till elevernas ytterligare 

kunskapsutveckling är olika artefakter, det vill säga olika verktyg eller hjälpmedel. 

(Säljö 2000, s. 80ff) Lärandet sker även i växelverkan mellan olika upplevelser och 

möten och är på så sätt inte en isolerad process. (Säljö 2005, s. 228ff)  

2.3.2 Betydelsen av elevers erfarenheter 

Utbildningsfilosofen Lev Vygotskij, vilken är en förgrundsgestalt och inspiratör till det 

sociokulturella perspektivet, ser inte lärande som en avskild process utan som ett 

samspel mellan eleven, läraren och omgivande miljö. Det är följaktligen lärarens 

uppgift att väcka elevens intresse och erbjuda en gynnsam lärandemiljö. Att 

pedagogen inte tar vara på elevens erfarenheter i klassrummet kan, enligt Vygotskij, 

innebära ett allvarligt misstag. Ett sådant tillvägagångssätt kan tyda på att läraren är 

den enda personen som är betydelsefull i undervisningssituationen. Vygotskij hävdar 

istället att det är elevens erfarenheter som ska ligga till grund för all pedagogisk 

verksamhet. (Vygotskij 1999, s. 19ff)  

     Enligt utbildningsfilosofen John Dewey (2004, s. 126ff) är kunskap individuell i det 

avseendet att den sammanfattningsvis kan inbegripa allt vad en individ vet och 

känner till. Samtidigt finns det en nära relation mellan faktisk erfarenhet och 

utbildning, och skolan borde av den orsaken anpassa sitt arbete enligt elevernas 

olika erfarenheter ”ty alla är ojämförbara, infinita”. (s. 132) Dewey anser att skolan 

tyvärr förmedlar dekontextualiserad kunskap, det vill säga kunskap som är tagen ur 

sitt sammanhang. Den kunskapen utgår inte från elevernas egna erfarenheter och 

leder av den anledningen inte heller till någon beständig kunskap. (s. 171ff) Dewey 

(2004, s. 78ff) förespråkar främst att skolan ska förbereda eleverna för verkligheten, 

närmare bestämt samhället, medan Vygotskij mer betonar vikten av att koppla ihop 

teori med praktik och att utgå ifrån det kända för att lära sig något nytt. (Vygotskij 

1999, s. 73ff) Trots de här skillnaderna är det både för ”Dewey och Vygotskij […] 

barnets intresse som är själva utgångspunkten och metoden för undervisningen”. (s. 

75) 

2.3.3 Läroplanernas fyra F  

Lärande är i sig en ständigt pågående process. Fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet är de fyra F vilka bland annat står omnämnda i läroplanen. (SKOLFS 



 11 

2006:24) De representerar, genom att interagera med varandra, det vidsträckta 

begreppet kunskap. Av de fyra aspekterna är förtrogenhet det mest diffusa och 

svårdefinierade begrepp som kunskapandet bygger på. Förtrogenheten står för en 

känsla av att veta när, om och varför något ska göras. (Carlgren 1999, s. 16ff) 

Känslan grundar sig på elevernas tidigare upplevelser och, i samarbete med andra, 

insamlade föreställningar om hur saker och händelser är beskaffade. Enligt Lpf 94 

(SKOLFS 2006:24) bygger kunskap även på att eleverna ska kunna reflektera, 

analysera och se samband och inte bara memorera fakta. Den möjliga 

kunskapsutveckling en elev har beror således på flera aspekter och skolan förväntas 

erbjuda den, för elevens fortsatta tillvaro och situation, mest gynnsamma miljön. 

2.4 Forskningsbakgrund 

Läsanalytikern och litteraturforskaren Louise M Rosenblatt (2002, s. 17ff) gjorde 

redan 1938 gällande att litteraturläsning är något högst personligt, oavhängigt den 

litterära formen. Alla individer kan, enligt Rosenblatt, på så sätt läsa in något av sig 

själv i litteraturen och därigenom förstå sig på andra personer. Tolkningen av det 

litterära innehållet är av den orsaken individuell och den skiljer sig markant från en 

individ till en annan. En liknande reflektion görs av erfarenhetspedagogen Lars-

Göran Malmgren (1983, s. 9ff). Han betonar vikten av att koppla samman 

skönlitteraturen med läsarens personliga erfarenheter i kombination med den egna 

uppfattningen om världen. Detta leder till ett större engagemang vid läsning av 

texten, och Malmgren understryker att det på längre sikt går att förändra läsarens för 

stunden rådande perspektiv av en företeelse, ett problem eller dylikt. Perspektivbytet 

kan ske genom att läsaren blir uppmärksammad på att skönlitteratur som vid en 

första anblick verkar ha olika infallsvinklar och olika händelseförlopp ändå kan 

innehålla likheter. Läsaren upptäcker då att det går att resonera på olika sätt kring en 

och samma händelse. Enligt Malmgren innebär tillvägagångssättet ”att förbinda 

mänskliga erfarenheter med fakta och strukturella sammanhang” (s. 16) och 

därigenom nås en bredare förståelse för olika sätt att ta sig an en uppgift eller ett 

problem. Malmgren framhåller vidare att ett sådant förfaringssätt är mycket ovanligt i 

skolsammanhang där det, enligt hans erfarenheter, istället är ett teoretisk 

producerande av litterära fakta som uppmuntras.  

     Rosenblatt (2002, s. 17ff) utvecklar resonemanget ytterligare genom att påpeka 

att svensklärare oftast gör misstaget att försöka hjälpa eleverna att förstå vad de 
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läser och parallellt ge dem tillgång till fakta, exempelvis i form av litteraturhistorisk 

undervisning, samtidigt som eleverna har en individuell tolkning av litteraturen. 

Följden blir att elevens egen tolkning försvinner bland de sakförhållanden som 

litteraturundervisningen står för. Lärarna förfogar, i en jämförelse med eleverna, 

dessutom över helt andra litterära erfarenheter, vilket många gånger resulterar i att 

pedagogerna inte tar med elevernas livserfarenheter och intressen i 

litteraturundervisningen i tillräckligt stor utsträckning. Litteraturforskaren Maria 

Ulfgard (2004, s. 105ff) tar i sin artikel ”Fritidsläsning – bara en privatsak” på samma 

sätt upp frågan om hur svenskläraren ska förhålla sig till elevers läsning av litteratur i 

kombination med personliga val av litteratur, kopplat till utlärningen av genrer och 

litterära epoker. Ulfgard konstaterar bland annat att ”[s]vensklärarna kan inte förvänta 

sig att finna en passion för romanläsning hos sina elever liknande den de själva har 

utvecklat” (s. 105), vilket till stor del påminner om Rosenblatts tankegångar. Både 

Rosenblatt (2002) och Ulfgaard (2004) framhåller att eleverna har olika erfarenheter 

och intressen att förhålla sig till vid läsning som indirekt bör styra lärarens val av 

skönlitteratur. Ifall pedagogen inte beaktar elevernas litterära erfarenheter och 

intressen leder det till en avsaknad av motivation och att eleverna inte känner sig 

delaktiga i undervisningsinnehållet. Rosenblatt uttrycker det på följande sätt: ”Läraren 

bör granska sina egna etiska kriterier, som tvunget färgar allt han säger eller gör i 

lektionssalen. Han bör inte pracka sina egna fördomar på studenterna”. (2002, s. 29) 

Även Molloy (2003), understryker betydelsen av att svenskläraren ifrågasätter sin 

egen inverkan på undervisningen i klassrummet genom att ställa sig frågan; vem är 

jag som undervisar? 

     Tillgodogörandet av läsinnehållet ska, enligt Rosenblatt (2002), istället bygga på 

elevernas tidigare språk- och livserfarenheter och hon hävdar att lärare som arbetar 

med äldre elever oftast förbiser detta faktum. ”Studenten behöver liksom 

nybörjarläsaren möta litteratur för vilken han äger de intellektuella, emotionella och 

erfarenhetsmässiga verktygen.” (s. 36) Även Malmgren (1983, s. 35ff) poängterar 

vikten av att välja skönlitteratur till litteraturundervisningen på ett sätt som gör att 

eleverna känner igen sig i texten och därigenom även når en större förståelse för 

densamma. Molloy (2003, s. 293ff) uttrycker sig något annorlunda, men 

resonemanget, när hon argumenterar för en gemensam och helst samordnad 

litteraturläsning mellan pedagogen och eleverna, går i princip ut på samma sak. Det 

som eftersträvas i Molloys klassrum är ett skönlitterärt möte, vilket sammanlänkar 
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elevernas olika erfarenheter och intressen. Molloy uttrycker att detta kan ske genom 

att läraren blir en läsande lärare, och att elevernas möten med skönlitteraturen för 

övrigt bör ske i helklass eller grupp med återkommande elevsamtal och enskilda 

studieuppgifter. Genom detta förfaringssätt förbättras chanserna till en ökad 

förståelse hos eleverna när det gäller skönlitteraturens budskap och innehåll. De 

flesta av eleverna förvärvar på så sätt, enligt Molloy, en högre motivationsfaktor och 

en större delaktighet till skolarbetet med skönlitteratur genom den gemensamma 

läsningen.  

     Vidare förespråkar Molloy (2003, s. 293ff) en bitvis läromedelsfri 

litteraturundervisning, vilken bör bygga på faktiska romaner och inte på textutdrag 

från stenciler och skönlitterära skolantologier. Den didaktiska metod som förespråkas 

av Molloy är läsloggsskrivande tillsammans med ett fortlöpande samspel mellan 

lärare och elev, där återkoppling till den lästa skönlitteraturen står i fokus. Följden blir 

att eleven får en mer subjekt betonad förankring i den lästa skönlitteraturen. För att 

kunna uppfylla och åstadkomma Molloys visioner krävs det, enligt henne själv, en 

förändrad syn på vad det innebär att vara svensklärare. Läraren bör med andra ord 

bli mer delaktig i undervisningen och inte bara leda den. Eleverna behöver även få 

uppleva hur tydliga vuxna förebilder agerar samt se hur vuxnas resonemang fungerar 

i praktiken. Sammantaget ska detta leda till att eleverna kan förhålla sig bättre till 

skönlitterära texters innehåll och budskap. Ett visst ifrågasättande av de läro- och 

arbetsmetoder Molloy förespråkar kan emellertid vara motiverad. Frågan är om 

hennes forskning helt medvetet frånser både hur dagens skolverksamhet bedrivs och 

de begränsade ekonomiska resurser som normalt finns att tillgå. Molloys metoder 

medför bland annat en betydligt högre arbetsbelastning på pedagogerna i 

kombination med att en förändrad attityd förutsätts hos eleverna, vilka vanligtvis är 

väldigt kontext- och läromedelsbundna, med den innebörden att de är relativt 

förändringsobenägna till sin natur, exempelvis avseende miljö, material och 

bestämda rutiner. 

     Rosenblatt (2002, s. 35ff) påpekar därutöver att elevernas sociala bakgrund är en 

viktig faktor för pedagogen att ta hänsyn till beträffande skönlitteratur. ”Människor 

deltar i särskilda sociala system och sönderfaller i grupper efter ålder, kön, yrke, 

nation.” (s. 37) Den här aspekten bör svenskläraren, i anknytning till varje enskild 

elevs läsvanor, ha personlig kunskap om. Rosenblatt nämner dock inte hur den här 

personliga elevkännedomen ska erhållas av pedagogen. Malmgren (1986, s. 145ff) 
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har på ett liknande sätt observerat den sociala bakgrundens påverkan, och han 

utvecklar resonemanget vidare och anser att uppdelningen av texter i olika genrer på 

sikt kan leda till en ökad indelning av människor i olika sociala klasser. I den 

betydelsen kan klasstillhörigheten i en del fall bli begränsande när det gäller 

kontexten, det vill säga förmågan att kunna se och sätta något i sitt sammanhang. 

Medelklassbarnen har, enligt Malmgren, en bredare erfarenhet av olika uttryckssätt 

och olika upplevelser att associera till när de medverkar i skolans verksamhet, vilket 

påverkar elevens möjligheter att tillgodogöra sig kunskap. 

     Svenskämnet kan fungera som ett belysande exempel på den av Malmgen 

nämnda klassificeringen. Malmgren (1986, s. 145ff) påpekar att medelklassbarn har 

större erfarenheter av fler litterära genrer i en jämförelse med arbetarklassens och 

invandrarnas barn. Det innebär att medelklassens barn inte behöver ha en fullständig 

bild av hela sammanhanget utan de kan ändå koncentrera sig på läsningens 

sammanfattande intryck, det vill säga de är mer kontextoberoende. 

Litteraturundervisningen har med andra ord, och med stöd av Malmgren, blivit mer 

genreinriktad. I första hand gäller för det eleverna att lära sig hantera olika genrer, 

vilket som sagt missgynnar en del elever på grund av att de i högre grad är 

kontextberoende. De kontextberoende elevernas intressen och erfarenheter 

tillgodoses därmed förhållandevis lite och av den orsaken är även deras delaktighet 

och motivation till litteraturläsning begränsad. Malmgren uttrycker sina betänkligheter 

inför samhällsutvecklingens tendenser applicerat på skolverksamhet på följande sätt: 

”I ett strimlat samhälle strimlas och sönderdelas också elevernas inlärning och deras 

skolvardag.” (s. 149) Under sådana omständigheter ökar indelningen av människor i 

olika sociala klasser i samhället och detta sker då delvis genom skolans försorg. Det 

bör emellertid tilläggas att Malmgrens teori om en litterär genreinriktning i skolan är 

22 år gammal. Frågan är således om Malmgrens tes fortfarande kan anses vara helt 

tidsenlig. I de rådande styrdokumenten sedan 1994, Lpo 94 (SKOLFS 2006:23) samt 

Lpf 94 (SKOLFS 2006:24), står det exempelvis att ett vidgat textbegrepp ska beaktas 

och användas i skolans undervisning. Å andra sidan ger Rosenblatt (2002, s. 35ff) 

uttryck för att litteraturens budskap och innehåll faktiskt ger eleverna utmärkta 

tillfällen att just diskutera och fundera över sociala och demokratiska värderingar. 

Litteraturläsningen blir på så sätt, och som även titeln på Rosenblatts bok anspelar 

på, kort och gott en individuell och utforskande upptäcktsresa. Även Molloy (2003) 

pekar på att innehållet i svenskämnet bör anpassas, så att demokratiska och sociala 
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värderingar upprätthålls i samhället. Samtidigt hävdar Molloy att detta oftast inte är 

fallet i skolan. Svenskämnet innehåller generellt sett inte de texter som hjälper 

eleverna att bearbeta egna eller andras konflikter. Molloy menar av den orsaken att 

en förändring behövs och det inte bara av svenskämnets innehåll ”utan även av 

lärarens metodiska gestaltning av detsamma.” (s. 294)    

     Det finns fler skolforskare som har anammat de här teorierna i sin forskning. På 

liknande sätt understryker professorn i pedagogik Ingrid Carlgren (1999, s. 18ff) och 

skolforskaren Per Olov Svedner (1999, s. 10ff) betydelsen av att skolan ska 

eftersträva att införliva elevernas erfarenheter i undervisningen. Orsaken, som i 

första hand uppges, är att på ett mer självklart sätt nå ett samband mellan de 

kunskaper som finns i skolans värld med de erfarenheter som görs utanför skolan. 

Carlgren (s. 18ff) poängterar därutöver att kunskaper som lärs i ett visst 

sammanhang inte med automatik kan överföras i ett annat sammanhang. Det gäller 

att kunna se helheten från början genom att föra in miljöer i skolan vilka är lämpliga 

att bygga elevernas erfarenheter kring, för att sedan infoga skolkunskaperna i dem. I 

annat fall hävdar Carlgren att elevernas kunskapsinhämtning i skolan försvåras. 

Svedner (1999, s. 10ff) presenterar å sin sida en åsikt om att pedagogens intention i 

kombination med elevernas förväntningar bör vara i fokus vid 

undervisningssituationen. 
 

Läraren har ambitioner att påverka eleverna på olika sätt och använder sin teoretiska och praktiska 
undervisningskompetens för att förverkliga dessa syften. Eleverna kommer till undervisningen med 
olika förutsättningar, attityder och utvecklingsmöjligheter. I undervisningssituationen möter de ett 
innehåll, och detta möte får skilda effekter, beroende på deras förutsättningar. (s. 10)  
  

Svedner (1999) hävdar med andra ord att elevernas förutsättningar till 

kunskapsinhämtning ser olika ut och till följd härav bör läraren anpassa innehållet i 

undervisningen efter elevernas bakgrund. Svedner anser dessutom att innehållet i 

och utformningen av undervisningen i princip alltid styrs av läraren. Den här 

uppfattningen kan även påträffas hos Molloy (1996), vilken dessutom betonar att 

elevers litteraturläsning i skolan sker helt på lärarens villkor och att tillvaratagandet 

av elevernas intressen och erfarenheter inte sker i lektionssalen. ”Jag tror att när 

läraren går ut med sin tolkning, sin lärartext, så känner eleverna att deras egna 

erfarenheter och frågor inte ryms i klassrummet.” (s. 75) På ett liknande sätt 

beskriver didaktikern Christina Olin Scheller (2007, s. 215ff) att svensklärarna och 

deras elever befinner sig på motsatta sidor. Hon presenterar en bild som visar att 
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elever och lärare ofta innehar helt skilda litterära uppfattningar. Det sker bland annat 

genom att pedagogerna förespråkar en del förutbestämda skönlitterära texters stora 

betydelse för en individs bildning, samtidigt som eleverna menar att samma text är 

meningslös och tråkig. Hon anser att detta beror på lärarnas omedvetenhet ”om 

elevernas litterära repertoarer och hur dessa formar förutsättningarna för 

svenskundervisningen”. (s. 215) Följden blir, hävdar Olin Scheller, att lärarens urval 

av skönlitterära texter för det mesta inte stämmer överens med elevernas tidigare 

erfarenheter och intressen. För eleverna blir konsekvensen bland annat att 

möjligheterna till en fördjupad kunskapsinhämtning via skönlitteratur minskar. 

Anledningen till det, förklarar Olin Scheller, är att det oftast saknas relevans för 

elevernas egna liv i den skönlitteratur som introduceras av svenskläraren.           

     Den åtskillnad som finns mellan elevernas och lärarens erfarenhetsmässiga 

perspektiv kan även bero på det medierade samhälle som eleverna växer upp i, 

framhåller dåvarande licentiaten Anette Årheim. (2005, s. 24ff) Hon hävdar att den 

förståelse vi har av omvärlden i hög grad beror på påverkan utifrån och att elever och 

lärare ofta har olika referensområden från vilka de hämtar sina erfarenheter. 

Bommarco (2006, s. 208ff) hävdar på samma sätt, och i överensstämmelse med vad 

samtliga forskare i studiens forskningsbakgrund ger uttryck för, att elevernas 

läserfarenheter skapas av deras sociala bakgrund och nuvarande tillvaro. Bommarco 

framhåller dessutom, i likhet med Årheim, att grunden till elevernas litterära intressen 

finns att hämta i filmens och TV:ns värld och således blir detta en stor del av deras 

litterära erfarenhetsbas. Bommarco påstår bland annat ”att det kan finnas olika 

hinder när det gäller litteraturundervisningen som är subjektivt relevant för alla 

elever” (2006, s. 221). Bakgrunden och tillhörigheten ser följaktligen annorlunda ut 

från en individ till en annan och detta faktum är pedagogen skyldig ha med i 

beräkningen vid litteraturundervisning. En relation till elevernas egna liv ska på så 

sätt finnas med i litteraturläsningen. Frågan är dock om Bommarcos tes om hur 

litteraturundervisningen bör hanteras av pedagogerna är realistisk. Hennes idéer kan 

upplevas som en skrivbordsprodukt vilken inte är helt anpassad till den verklighet 

som råder i skolans värld och detta speciellt med tanke på samhällets rådande 

resursfördelning, där skolan inte upplevs vara prioriterad. 

     Svedner (1999, s. 10ff) lyfter även fram att lärarens styrning av innehållet i 

svenskämnets litteraturundervisning skapas genom att läraren, medvetet eller 
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omedvetet, föredrar en särskild undervisningsmetod. Resultatet blir att alternativa 

pedagogiska metoder väljs bort av läraren. Det som inträffar är att eftersom en del 

pedagogiska metoder gynnar några elever, blir andra elever istället exkluderade från 

den insikt och upplevelse som skönlitteraturen i realiteten kan erbjuda. Eleverna erfar 

följaktligen kunskapsinhämtningen på skilda sätt med olika undervisningsmetoder. 

Även valet av skönlitteratur, vilken läraren väljer att inbegripa i svenskämnets 

litteraturundervisning, färgar hur litteraturundervisningen kommer att upplevas av 

eleverna. Svedner anser att orsaken till utsorteringen beror på att de rådande yttre 

omständigheterna, såsom skolmiljö och styrdokuments föreskrifter, helt styr 

skolverksamheten. Svedner framhåller av den orsaken att: ”Undervisningen är därför 

till sin grundkaraktär situationsbetingad problemlösning.” (s. 11) Detta är för övrigt en 

utomordentlig formulering av lärarens komplexa situation. 

     Professor Kenneth M. Zeichner (1996, s. 54ff) framhåller vidare hur beslutande 

politiker och forskare, som befinner sig utanför skolans verksamhet, inspirerar lärare 

att fokusera på varje specifik undervisningssituation i avsikt att uppnå olika mål. 

Målsättningarna har också beslutats av andra än läraren. Av de orsakerna finns det 

en risk att lärarna omedvetet underlåter att se till helheten, samt till de existerande 

sociala faktorerna kring skolan och i undervisningen som inverkar på deras arbete i 

klassrummet. Zeichner bedömer att det ger upphov till en begränsning i det 

individuella perspektivet beträffande eleverna och hindrar samtidigt lärarna från att 

verkställa sitt uppdrag. Det borde istället, enligt Zeichner, finnas en respekt för att 

varje lärare själv kan ta ansvar för den egna undervisningen. Pedagogerna Lotta 

Eriksson och Helena Korp (1996, s. 193ff) har snarlika funderingar. De ifrågasätter 

om det i realiteten är genomförbart att utgå ifrån elevernas intressen i undervisningen 

och samtidigt nå de av staten fastställda målen. På samma gång som pedagogen 

ska framhålla styrdokumentens auktoritet ska det även finnas ett konkret och 

professionellt förhållningssätt, oavsett vilka elever som än befinner sig i klassrummet. 

Eriksson och Korp ställer sig även frågan; lyckas kursplaner och läroplaner verkligen 

täcka upp just det som intresserar eleverna? Den frågan är ytterst relevant för all 

verksamhet som förekommer i skolan.  

     Att samtala om böcker är, enligt författaren Aiden Chambers (1994) och Molloy 

(2003), en annan väg mot att få eleverna att utvecklas genom litteraturen och 

därmed erhålla en subjektiv förankring i texten. Chambers ger uttryck för att det 

förutsätter ett samtal där allas åsikter är av lika värde. ”Genom att vuxna avfärdar vad 
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eleverna ’egentligen’ tycker, lär sig barnen att tycka illa om all läsning som har med 

skolan att göra.” (s. 56) Under sådana förutsättningar blir läraren den som sitter inne 

med alla svaren och litteraturstudiernas betydelse inskränks till en rituell handling 

utan någon egentlig innebörd. På ett liknande sätt anser Molloy (s. 246ff) att 

boksamtalet ger en grund som gör det lättare att utvecklas som läsare. Även Olga 

Dysthe (1996), professor i pedagogik, gör tydligt att den pedagogiska metod som har 

sin utgångspunkt i eleven höjer kvaliteten på det litterära samtalet. Dysthe anser att 

autentiska frågor, vilka innebär att läraren faktiskt vill veta vad eleverna tycker, bör 

användas i undervisningssituationen. Därefter ska en uppföljning göras genom att 

elevernas svar används för att formulera nästkommande fråga. Dysthe vidhåller att 

ett dialogiskt klassrum uppnås genom det här tillvägagångssättet. Elevernas 

engagemang ökar dessutom om de får vara delaktiga i det som sker i klassrummet. 

(1996, s. 232ff) Det framhålls även här att elevernas erfarenheter och intressen är en 

viktig faktor att ta hänsyn till. Bommarco (2006, s. 208ff) resonerar på ett likartat sätt. 

Hon understryker att pedagogiska metoder såsom litteratursamtal och 

läsloggsskrivande är av stor betydelse för elevernas inlärning och utveckling av 

litterära kunskaper. Eleverna ska genom boksamtalen och skrivandet bli mer 

delaktiga och motiverade av innehållet i litteraturundervisningen, allt för att öka 

förståelsen. En viss försiktighet är att rekommendera till svensklärare med tanke på 

att Bommarco själv medger följande, om de didaktiska metoder hon rekommenderar; 

”jag [har] inte systematiskt […] arbetat med dem i undervisningen”. (s. 226) Hon har 

följaktligen inte utprovat de didaktiska metoderna hon förespråkar vare sig grundligt 

eller under en längre tidsperiod. 

     Litteraturforskaren Magnus Persson (2000, s. 17) framhåller att skolan ska 

förhålla sig till ungdomarnas egen kultur, den så kallade ”populärkulturen”. Persson 

skildrar populärkulturen som en viktig faktor i ungdomarnas liv, vilken upptar en 

väsentlig del av ungdomarnas nuvarande tillvaro. Skolan kan på grund av detta inte 

negligera ungdomarnas kultur till förmån för de vuxnas kultur. Persson menar att det 

generellt sett kan uppfattas som om skolan av tradition har förkastat den litteratur 

som inte bedömts vara bra nog och istället framhållit det som ansetts vara 

skönlitterär kanon. Följande citat ger en förhållandevis tydlig och kortfattad förklaring 

till kanonbegreppet: 
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[---] det urval av litterära verk som vid en viss tid läses i skolor, är föremål för forskning, hålls 
aktuella genom nyutgåvor osv. Detta urval beror av tidens värderingar och antas prägla nya 
generationers normer och litterära uppfattning. (NE 2008, Litterära termer)  
 

En del författare anses på så sätt vara de så kallade rätta författarna och övriga 

bedöms, enligt Persson (2000, s. 28ff), inte bidra till någon ökad kunskap när det 

gäller litteraturläsning. På senare tid har emellertid fler författare fått göra entré i 

elevers litteraturstudier och Persson poängterar att all kultur kan öka elevers 

förståelse om den används på rätt sätt. Eleverna bör därmed ges tillfälle att reflektera 

över varför de tycker om eller identifierar sig med en viss typ av musik, böcker, film 

eller dylikt. Framför allt bör eleven i skolans värld tillåtas betona sin personliga stil i 

anslutning till litteraturläsning. Detta gör dessutom att eleven lättare känner sig 

delaktig i och motiverad av undervisningen. Motsatsen innebär att det går att spåra 

en form av utanförskap när de egna litterära valen inte upplevs som kulturellt 

godtagbara. På samma sätt anser Chambers (1994, s. 80ff) att det är viktigt, i de fall 

eleverna själva får välja bok, att elevernas val av texter eller böcker respekteras 

eftersom det ger bättre villkor inför skönlitteraturens bearbetning och förståelse. En 

viss skepsis kan dock vara på sin plats. Det gäller för pedagogen att inte låta 

elevernas egna litterära val helt styra svenskämnets litteraturundervisning. Risken 

finns annars att läraren åsidosätter existerande regler och föreskrifter vilka finns i 

läroplaner och ämneskursplaner. Detta påpekar, som tidigare nämnts, även Eriksson 

och Korp (1996) då de ifrågasätter om det egentligen är möjligt att utgå ifrån 

elevernas erfarenheter och samtidigt följa styrdokumentens riktlinjer. 

     Vad innebär det att som pedagog utgå ifrån elevernas erfarenheter? Persson 

(2000, s. 49ff) poängterar att det kan ske på två sätt. Antingen ses elevernas 

kulturella vanor som oföränderliga och används som teman i undervisningen i syfte 

att väcka intresse, eller ses deras tidigare lärdomar som en kombination av flera 

faktorer vilka är möjliga att förändra. De används då i avsikt att utveckla de 

erfarenheterna genom att placera in dem i ett större sammanhang. I det förstnämnda 

fallet utmanas inte elevernas intressen, medan de i det sistnämnda fallet blir föremål 

för ifrågasättande och därmed kan leda till nya kunskaper som bygger på de gamla. 

På ett liknande sätt förordar filosofie doktor i pedagogik Gunilla Ladberg (2000) att 

undervisning ska bygga ”vidare på de kunskaper eleven redan har – eller borde göra 

det” (s. 8) eftersom det, enligt Ladberg, är då inlärning fungerar bäst. Det Ladberg 

påpekar kan för övrigt anses vara en pedagogisk självklarhet och kan på grund av 
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detta delvis uppfattas som en banalitet, men frågan är om alla yrkesverksamma 

pedagoger reflekterar tillräckligt över detta faktum. Dewey (2004, s. 89ff) redogör å 

sin sida för att det går att kombinera en skola vilken tar utgångspunkt i elevernas 

intressen och aktiviteter med ansvarsfulla studier som leder till djupare insikt. Dewey 

klargör samtidigt att det inte är någon kravlös utbildning han förespråkar. Den här 

skolan ställer i själva verket stora krav på läraren genom att både de ämnesmässiga 

och pedagogiska kunskaperna utmanas i en strävan att låta teori och praktik mötas 

och vara varandras förutsättningar, där det ena inte värderas högre än det andra. 

Dewey förordar att skolan bör komma närmare det samhälle den befinner sig i och 

att teori och praktik behöver samverka på ett mer självklart sätt. Skolan blir, enligt 

Dewey, annars en avskärmad plats vilken inte har mycket gemensamt med 

elevernas intressen och livserfarenheter och därmed inte leder till den utveckling och 

kunskapsnivå som eftersträvas av samhället. ”Att vi lär oss av andras erfarenheter, 

av böcker och andras synpunkter endast när de har samband med vår egen 

erfarenhet, det är inte bara ett talesätt.” (s. 65) Frågan är om Deweys skola är 

genomförbar med tanke på hur förändringar och nya erfarenheter behandlas i 

samhället i övrigt. 

     Skönlitteraturen som pedagogen och indirekt skolan erbjuder till eleverna ses, 

enligt Ulfgard (2004, s. 105ff), vanligtvis som typiska lärarböcker av dem, fast de 

snarare är tänkta till att förmedla vårt gemensamma kulturarv. De här så kallade 

lärarböckerna blir oftast hängande i ett tomrum efter elevens läsning. Det är endast 

om litteraturen ska redovisas eller ingå i ett prov som den bearbetas mer av 

eleverna. Att skönlitterära böcker förändras i samma ögonblick som de presenteras i 

klassrumsmiljön påpekas på motsvarande sätt även av Molloy. (1996, s. 80ff) Enbart 

det faktum att boken befinner sig i skolan kan medföra att eleven avfärdar den som 

ointressant. Ulfgard (2004, s. 105ff) delar Chambers (1994), Molloys (1996) och 

Dysthes (1996) uppfattning om att lärarna behöver samtala mer med eleverna om 

skönlitteratur i klassrummen, för att på så sätt tillvarata deras erfarenheter och 

intressen bättre. Eleverna behöver helt enkelt få hjälp med att hitta sin läslust, så att 

de blir mer motiverade till och delaktiga i svenskämnets litteraturundervisning.  

     Bommarco (2006, s. 221ff) och Årheim (s. 67ff) hävdar dessutom att det bör tas 

hänsyn till tidsaspekten då undervisning i litteratur anses ta mycket tid i anspråk. Att 

försöka locka fram elevers personliga åsikter i ett klassrumssammanhang kan vara 

förenat med tidspress, enligt Årheim (2005, s. 24ff). Eleverna är dessutom så pass 
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vana vid att de ska ha särskilda åsikter i skolsammanhang, exempelvis om de 

befinner sig i en klassrumsmiljö, att de med all sannolikhet ger uttryck för just de 

åsikterna istället för sina egna. En strävan, från pedagogens sida, att försöka uppnå 

personliga åsikter från eleverna kan ta så lång tid, menar Årheim, att det finns en stor 

risk att läraren till slut ändå nöjer sig med de åsikter eleverna tror att läraren vill ha. 

De objektiva elevperspektiven utelämnas i så fall på grund av tidsbristen.  

     Uppenbarligen finns det en bred forskningsbakgrund att luta sig mot angående 

huruvida pedagogen ska utgå från elevernas erfarenheter i svenskämnets 

litteraturundervisning eller ej. När allt kommer omkring landar både pedagogen och 

eleverna till slut i den praktiska verkligheten och då upplevs Eriksson och Korps 

(1996, s. 193ff) tidigare nämnda ifrågasättande, om det i själva verket är 

genomförbart att utgå ifrån elevernas intressen i undervisningen och samtidigt nå de 

av staten fastställda målen, onekligen vara befogad. Eriksson och Korp sätter 

möjligheten att i en undervisningssituation helt utgå från elevernas erfarenheter 

under debatt. De redogör därmed för att ett sådant förfaringssätt ger läraren en helt 

absurd arbetssituation. Till att börja med ska pedagogen, enligt Eriksson och Korp, 

kunna lita till att eleverna verkligen vill lära sig något och utöver detta finns det en risk 

att elevernas intressen inte överensstämmer med de mål som staten har bestämt att 

eleverna förväntas uppnå efter avslutade studier. Pedagogen har dessutom att 

förhålla sig till om eleverna ska få möjlighet att fördjupa sig i det de är intresserade 

av. Ifall detta sker anses eleven erhålla en bredare helhetssyn samt en större 

motivation till skolarbetet på köpet. Det här sker emellertid på bekostnad av den 

omfattande mångfald av kunskap som läroplanen föreskriver. Det tycks i princip vara 

ogenomförbart att välja rätt väg. ”Att vara professionell, att lyckas kodifiera 

läroplanen till en konkret undervisning som resulterar i uppfyllandet av läroplanens 

mål för varje elev, verkar med andra ord vara en omöjlig uppgift som det ser ut i dag.” 

(Eriksson & Korp, 1996, s. 194)  

2.4.1 Läromedelsperspektiv 

Litteraturforskaren Henrik Román (2006, s. 57ff) presenterar tesen att textinnehållet i 

svenskämnets litteraturundervisning till en del styrs av tidigare generationers 

uppfattning och att den på grund av detta i högsta grad är förutbestämd. Det som 

orsakar den här sannolika litterära förutbestämdheten är främst skolans användning 

av likartade skönlitterära antologier i kombination med standardiserade läroböcker 
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och samhälleliga förväntningar. Román menar att den här litterära beständigheten 

kan påverka litteraturundervisningens innehåll och utformning. Molloy (2003, s. 293ff) 

ger dessutom uttryck för att de flesta läroböcker innehåller ledande föreskrifter 

angående hur skönlitteraturen bör tolkas och uppfattas. 

     Läromedelsförfattaren Inger Norberg (2000, s. 3ff) framhåller att pedagogen alltid 

ska ha läst litteraturen innan undervisningen tar sin början. Hon menar dessutom att 

en gemensam och regelbunden elevläsning i helklass är att föredra för att öka 

förståelsen för olika företeelser som exempelvis andra kulturer och samhällen. 

Norberg förespråkar, i likhet med tidigare nämnda Bommarco (2006), främst 

läsdagbok och loggbok som pedagogiska metoder i kombination med litterära 

elevsamtal. ”Genom samtal om läsupplevelser och egna erfarenheter lär man sig att 

lyssna till sina kamrater och respektera dem, vilket är en bra grogrund för demokrati.” 

(s. 3) Litteraturläsningen är således främst ett medel till att lära eleverna hur 

demokrati och social interaktion är tänkt att fungera, vilket, som tidigare nämnts, 

även Roseblatt (2002) ger uttryck för. Vårt så kallade gemensamma kulturarv berörs 

endast marginellt. Frågan är dock om Norbergs åsikter angående 

litteraturundervisning i svenskämnet är genomförbara i dagens svenska skola utan 

att det samtidigt görs betydande förändringar i övrigt, exempelvis när det gäller 

skolans fördelning i form av förutbestämda timplaner för de olika skolämnena, men 

även med tanke på samhällets ekonomiska och således indirekta materiella 

resursfördelning. Det kan dessutom anses vara en självklarhet att pedagogen ska ha 

läst den litteratur som eleverna får ta del av i litteraturundervisningen. 

     Under lärarutbildningens förlopp har vi fått tillgång till ett flertal läroböcker i 

svenskämnet, innehållandes skönlitterära texter, som är normalt förekommande i 

dagens svenska skola. Därmed har vi även fått insikt i de här läroböckernas, av allt 

att döma, centrala och betydelsefulla ställning vid genomförandet av 

litteraturundervisningen i svenskämnet. Svenskämnesböckernas påtagliga status är 

dessutom av praktisk art, exempelvis finns litteraturhistorian på ett, för samtliga 

inblandade, överblickbart ställe. Exempel på skönlitterära texter med tillhörande 

elevuppgifter presenteras ur läroböckerna Dialog klassikerna – Antologi (2000) 

författad av Dick Widing och Lena Schagerström samt Dialog klassikerna – 

Litteraturhistoria (2001) författad av Dick Widing, Lars Berglund och Lena 

Schagerström. De här läroböckerna brukas främst som kurslitteratur på 

gymnasieskolan och de ingår oftast i Svenska B kursen. Läroboken för grundskolans 
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senare år representeras i studien av Magasinet – texter 1 (1998) författad av Lena 

Alvåker och Ann Boglind. 

     Exemplifieringen görs för att påvisa eventuella skillnader i pedagogiska metoder, 

men även för att peka ut tänkbara didaktiska differenser vilka existerar mellan 

läroböckerna och den tidigare framförda pedagogiska forskningen (se 2.4 

Forskningsbakgrund). Det visar även vilken effekt läroböckerna kan tänkas ha på 

eleverna. De nämnda läroböckerna används följaktligen av studiens informanter. 

Nedan presenteras ett begränsat urval av skönlitterära textutdrag med tillhörande 

elevuppgifter, för att visa exempel på vad som är normalt förekommande för 

undersökningens äldre informanter i svenskämnets litteraturundervisning.  

     I gymnasieläroboken Dialog klassikerna – Litteraturhistoria (2001) förekommer 

följande elevuppgifter angående författaren August Strindberg:  
 

10 Vilka typer av skådespel skrev Strindberg? Redogör för de olika faserna i hans dramatik, från 
Mäster Olof fram till kammarspelen. 11 Vilka åsikter hade Strindberg om kvinnofrågan? Rösträtten? 
Andra av sin tids viktiga samhällsproblem? I vilka Avseenden var han en radikal? Konservativ? Ge 
exempel ur hans verk! 12 Vilken betydelse hade infernoperioden för Strindbergs författarskap. Är 
psykiska kriser enbart destruktiva eller kan de även vara uppbyggande och konstruktiva? (s. 292)  

 
De tillhörande skönlitterära verken är bland annat Strindbergs Tjänstekvinnans son, 

Inferno, Ett halvt ark papper och Ett drömspel. De här textutdragen finns i Dialog 

klassikerna – Antologi. (2000, s. 333ff) och ligger till grund för elevfrågorna om 

August Strindberg och på liknande sätt finns det även i den här läroboken ytterligare 

nio elevuppgifter på Strindberg, till exempel: ”2 Vilken relation har Johan till 

barnpigan? [---] 4 Varför tvivlar Strindberg då han läser utdrag ur bibeln? [---] 8 När 

var den unge mannen som lyckligast?” (s. 349)  

     Grundskolans lärobok Magasinet – texter 1 (Alvåker & Boglind 1998) innehåller 

flera noveller samt en del dikter. Efter varje novell, eller dikt, förekommer ett antal 

uppgifter som ska besvaras med utgångspunkt ifrån texten. För att exemplifiera de 

frågor som ställs i anknytning till texterna har Utflykten av Berit Linjo, Barnets 

rättigheter och Ur Pappa älskade pappa av Ragnwei Axellie valts. (s. 50ff) De frågor 

som följer i direkt anslutning till de skönlitterära textutdragen är bland annat:  
 

1 Vilka av Barnets rättigheter uppfylls inte för den här pojken? 2. Vad finns det som talar för att 
pojken skulle bli omhändertagen av de sociala myndigheterna? Ta hänsyn till både rättigheter och 
känslor hos pojken men också hos pappan. [---] 6 Varför tror du att författaren har valt rubriken 
’Utflykten’? (s. 58)  
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     Elevfrågor är uppenbarligen ett grundläggande verktyg i alla lärosituationer och de 

kan användas för att ta upp nya ämnen eller styra undervisningen åt ett visst håll. 

Frågor kan vara öppna eller slutna.  Chambers (1994, s. 65ff) hävdar att elevfrågorna 

som är kopplade till skönlitteraturen bör vara av öppen natur. Eleverna kan av den 

orsaken få en djupare förståelse vid kunskapsinlärningen. Följden vid användningen 

av autentiska elevfrågor blir en individuell tolkning av litteraturen. Chambers anser 

även att eleverna är alltför vana vid att lärarna sitter inne med de korrekta svaren och 

på grund av detta vänder sig eleverna till pedagogen för ofta. Det uppstår därmed en 

form av läraravläsning i den bemärkelsen att eleverna försöker komma på vad 

läraren vill att de ska svara. Även Rosenblatt (2002, s. 59ff) hävdar att elevfrågorna 

som ställs i anknytning till skönlitteraturen ska vara av öppen karaktär. Hon anser 

dessutom att: ”Studenten måste få tillfälle och mod att närma sig litteraturen på ett 

personligt sätt, så att den betyder något för honom direkt.” (s. 65) En distinktare 

förklaring till skillnaden mellan slutna och öppna frågor ges av Statens 

folkhälsoinstitut:    
 

Slutna frågor leder oftast till en kort information. […] Öppna frågor inbjuder inte till korta svar, de 
ger i stället tal- och tankeutrymme och stimulerar klienten att berätta och förklara. […] många 
slutna frågor gör ofta att klienten känner sig utfrågad. Den stimulerande effekt vi strävar efter i 
motiverande samtal uteblir och klienten blir istället tyst och fåordig. […] Samtal blir sällan 
klientcentrerade om de rymmer för många slutna frågor. […] Särskilt tidigt i ett samtal kan öppna 
frågor bidra till en atmosfär av acceptans och tillit. (2008) 

 
Frågorna som ställs i exempeltexterna från läroböckerna är slutna genom att de rätta 

svaren finns i lärobokstexterna. Elevfrågorna kan av den anledningen uppfattas som 

styrda kontrolluppgifter och blir därmed endast en kontroll på att eleven verkligen har 

läst texterna. I den här sortens slutna elevfrågor finns det, av allt att döma, inte något 

spelrum för eleverna att göra en egen personlig tolkning av textens budskap eller 

innehåll, vilken är kopplad till deras egna erfarenheter och intressen.  

2.5 Syfte och problemprecisering 

Studiens syfte är att studera hur elever upplever att deras erfarenheter och intressen 

tas tillvara i svenskämnets litteraturundervisning. Utifrån syftet och ovanstående 

litteraturgenomgång har följande frågeställningar formulerats: 

 
• Vilken inställning har elever till skönlitteratur, i skolan och på fritiden?  

• I vilken utsträckning känner sig elever delaktiga och motiverade av 

svenskämnets skönlitterära innehåll?  
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3 EMPIRI 
Presentationer av kvalitativ analys har inte någon fastställd norm, enligt Starrin och 

Svensson (1994, s. 29ff), och det är av den orsaken upp till de ansvariga forskarna 

att göra ett upplägg som är logiskt för undersökningen. En beskrivning av den för 

datainsamlingen valda metoden, valet av intervjupersoner samt dess genomförande 

följer nedan. De etiska principer vilka har beaktats under arbetets gång kommer att 

redovisas separat.  

3.1 Metod 

Starrin och Svensson (1994) anser att kvalitativ metod är ”systematiserad kunskap 

om hur man går tillväga för att gestalta beskaffenheten hos något” (s. 164). Enligt 

Denscombe (2000, s. 101ff) används kvalitativa metoder när syftet är att nå en 

djupare förståelse kring ämnet och eftersom studien fokuserar mer ”på djupet än på 

bredden” (s. 133) bedöms intervjuer vara den lämpligaste metoden för datainsamling. 

En kvalitativ undersökning i form av intervjuer av ett mindre antal personer ger, enligt 

Denscombe, utrymme för mer djupgående och detaljerad information än vad som är 

fallet vid en kvantitativ undersökning.  

     Studiens idé, närmare bestämt att undersöka hur elever upplever att deras 

erfarenheter och intressen tas tillvara i svenskämnets litteraturundervisning samt 

deras inställning till densamma, gör intervjuer till en lämplig insamlingsmodell för 

data, eftersom intervjun som undersökningsmetod ger mer utrymme för att uttrycka 

olika nyanser av åsikter än vid andra forskningsmetoder. I enlighet med Denscombe 

(2000, s. 130ff) kan sådana intervjuer även benämnas semistrukturerade då de utgår 

från färdiga frågeställningar, vilka besvaras samtidigt som informanten ges utrymme 

att utveckla tankar och idéer. Vid en semistrukturerad intervju har intervjuaren 

dessutom möjlighet att omformulera och inspireras till nya frågor. Risken för att 

informanten missuppfattar frågorna minskar dessutom vid en intervju eftersom det 

finns tillfälle att ifrågasätta eventuella tveksamheter i frågeställningarna. Frågorna 

som ingår i intervjuerna är nedskrivna på förhand och alla informanter får samma 

frågor. De inledande frågorna i intervjuguiden (Bilaga 1) är tänkta att förtydliga det 

sammanfattande intrycket av intervjupersonerna, medan de specifika frågorna 

framhåller hur intervjupersonerna förhåller sig till läsning av skönlitteratur. 

Intervjuguidens avslutande fråga avser att ge informanterna en möjlighet till att 
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komma med egna tankar och funderingar. Frågorna är även formulerade på ett sätt 

som gör att informanterna får maximalt svarsutrymme. Följden av det blir att 

intervjuerna som genomförs har en hög grad av standardisering, samt en låg grad av 

strukturering. (Patel & Davidson 2003, s. 71ff) Syftet med den kvalitativa intervjun är, 

enligt Kvale (1997, s. 117ff), att på ett lättare sätt få möjlighet att förstå den 

intervjuades egna perspektiv. Intervjuerna spelas in på band för att underlätta både 

intervjuarens och informantens fokusering på ämnet och dynamiken under intervjun. 

Å andra sidan kan själva användandet av bandspelaren i sig föra med sig att 

informanterna endast ”talar för protokollet”. (Denscombe 2000, s. 163) Med andra 

ord; informanterna ger de svar de tror sig förväntas svara. En annan nackdel med 

den här undersökningsmetoden är dess oerhört tidskrävande efterarbete i form av 

transkribering. Det kan dessutom anses vara en svaghet hos den valda 

forskningsmetoden att det inte finns någon garanti för att informanten talar sanning, 

vilket i sig inte är unikt i forskningssammanhang. Denscombe (2000, s. 130) 

poängterar dessutom att det gäller att vara uppmärksam på att det inte är ett samtal i 

vanlig bemärkelse som äger rum, utan en arrangerad situation i vilken den som 

genomför intervjuerna har förmågan att styra samtalet i den riktning som önskas. 

Därmed är det av yttersta vikt att intervjuerna genomförs väl förberedda och i en 

lyhörd anda. Patel och Davidsson (2003, s. 69ff) betonar att det därutöver är viktigt 

att vara medveten om den påverkan som intervjuaren kan utsätta informanten för i 

form av kroppsspråket. Bland annat kan en förvånad uppsyn hos intervjuaren ge 

upphov till en försvarsattityd hos informanten vilken kommer att avspegla sig på 

efterföljande intervjufrågor. Det gäller även för intervjuaren att visa ett äkta intresse 

för det informanten säger utan att lägga in några egna värderingar. I en 

intervjusituation är det, enligt Patel och Davidsson, även betydelsefullt att informera 

de utvalda intervjupersonerna om syftet med studien, samt att försöka skapa ett 

samband mellan syftet och individens egna mål för att uppnå en högre grad av 

engagemang hos intervjupersonerna. 

     Tillvägagångssättet vid intervjuerna är, med hänsyn taget till det nyss nämnda, 

bandinspelning och stödanteckningar för att säkerställa en exakt återgivning av det 

material som samlas in och därefter transkriberas materialet. Efter åtskilliga 

genomläsningar urskiljs olika mönster i svaren som leder till benämningarna på de 

olika svarskategorier vilka följer under rubriken 4. RESULTAT. 
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     Utifrån de utskrivna intervjuerna från bandinspelningarna presenteras 

informanternas svar i olika kategorier som representerar olika områden. Under varje 

kategori presenteras en sammanfattning av informanternas svar samt belysande 

citat. Enligt Starrin och Svensson kan användningen av citat ha den effekten att ”de 

berikar och konkretiserar innebörden i kategorier som annars beskrivs i mer 

abstrakta termer”. (1994, s. 128ff) 

3.2 Val av informanter 

I avsikt att uppnå en större förtrogenhet med hur elevers erfarenheter och intressen 

tas tillvara i skolans litteraturundervisning intervjuas totalt åtta elever ifrån två olika 

kommunala skolor, utan hänsyn taget till genus eftersom det inte läggs någon vikt vid 

den aspekten i studien. Vi är medvetna om att genus generellt sett påverkar i olika 

sammanhang, men i den här undersökningen har vi valt att inte lyfta fram den 

aspekten. På ett motsvarande sätt har inte de äldre informanternas olika 

programinriktningar tilldelats någon betydelse när det gäller studiens egentliga syfte. 

Det är snarare den enskilde individens uppfattning som står i fokus. Däremot anser vi 

att det är av intresse att studera huruvida det sker någon progression under 

övergången från grundskolan till gymnasiet. Av den anledningen intervjuas fyra 

elever från grundskolans nionde skolår, samt fyra elever från gymnasieskolans tredje 

år. I övrigt väljs eleverna ut genom ett, till viss del, subjektivt urval (Denscombe 2000, 

s. 18ff) i den bemärkelsen att de för intervjun valda eleverna förväntas våga och vilja 

svara på frågor. Eleverna som intervjuas är kända av oss genom tidigare 

verksamhetsförlagd lärarutbildning. Emellertid finns det ingen tidigare kännedom om 

elevernas skönlitterära intressen, läsvanor eller grad av motivation. På skola A 

(grundskolan) genomförs således fyra intervjuer, varav den ena var pilotintervju, och 

på skola B (gymnasieskolan) genomförs ytterligare fyra intervjuer.  

3.3 Genomförande 

Intervjuerna genomförs i form av personliga intervjuer (Denscombe 2000, s. 14ff) där 

endast en intervjuare samt informanten är närvarande. Våra tidigare erfarenheter 

vittnar om att fler intervjuare kan ge informanten en känsla av att befinna sig i 

underläge. En intervjusituation mellan två personer tenderar även på ett lättare sätt 

att utvecklas till ett förtroligt samtal än vid flera intervjuares närvaro. Kvale (1997, s. 

118) understryker just betydelsen av att informanten ska känna trygghet vid 
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intervjusituationen. Både grundskole- och gymnasieeleverna är informerade om 

intervjuns syfte och innehåll via deras svensklärares försorg, och intervjuerna äger 

rum helt på frivillig basis. Intervjuerna utförs under två dagar i en rumsmiljö vilken är 

så lugn och avskärmad som det är möjligt att åstadkomma i en svensk skolmiljö.     

3.4 Etiska principer  

Vetenskapsrådets (2002) föreskrifter gällande forskningsetiska principer och kravet 

på ett konfidentiellt behandlande av informanternas identitet samt de, av 

informanterna, lämnade uppgifterna har beaktats. Enligt Vetenskapsrådet ska alla 

uppgifter om undersökningens deltagare behandlas konfidentiellt och inte delges till 

någon utomstående. Intervjupersonerna ska tilldelas andra namn och andra 

egenskaper utan att detta på något vis påverkar intervjuernas innehåll. (Kvale 1997, 

s. 235) Av den anledningen benämns de intervjuade eleverna och skolorna som de 

går på med fingerade namn. I de fall informanterna är under arton år har medgivande 

erhållits ifrån berörda vårdnadshavare. (Bilaga 2) 

4 RESULTAT  
Inledningsvis ges en generell beskrivning av de intervjuade eleverna och deras 

skolor. Därefter följer elevernas svar på de specifika intervjufrågorna vilka belyses 

med karakteristiska citat. I diskussionsavsnittet analyseras sedan de av oss urskilda 

mönstren, vilka kopplas till studiens forskningsbakgrund.  

4.1 Studiens informanter 

För att bevara anonymitet hos de två skolor där intervjuerna har ägt rum kallas de 

här för skola A (grundskolan) och skola B (gymnasieskolan). Även de intervjuade 

eleverna, det vill säga informanterna, har av samma anledning fått fingerade namn. 

Eleverna från skola A kallas i studien för Anna, Robin, Viktoria och Max och eleverna 

från skola B kallas för Therese, Sofie, Elinor och Cindy. I ett inledningsskede 

presenteras informanterna var och en för sig i ett försök att förtydliga bilden av de 

olika personligheterna.  

4.2 Skola A 

Samtliga informanter från skola A är, eller ska under året fylla, sexton år. Skola A är 

en 7-9 skola, det vill säga en grundskola, vilken är belägen i ett mindre samhälle med 
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cirka 6000 innevånare. Skolans upptagningsområde är större än samhället den är 

placerad i och antalet elever uppgår för närvarande till cirka 400. Utöver den 

ordinarie grundskoleutbildningen kan eleverna välja att gå i en idrotts- eller 

musikprofil. Samtliga informanter från skola A går i en vanlig niondeklass. 

4.2.1 Anna på skola A 

Anna vill helst arbeta med människor när hon blir vuxen. Hennes högsta önskan att 

bli barnläkare eftersom hon dels vill arbeta inom sjukvården och dels tycker att barn 

är lättare att umgås med än vuxna. Anna vet att det yrket kräver en väldigt lång 

utbildning och en hel del läsning, men hon vet inte riktigt hur lång utbildning som 

krävs. Hon har i alla fall sökt till omvårdnadsprogrammet på gymnasiet. Anna anser 

inte att hon är en person som vanligtvis brukar ställa upp på en bandinspelad 

intervju, eftersom hon menar att hon är en osäker person som helst vill vara någon 

annan än den hon är. Hon vet faktiskt inte vad som flög i henne när hon gick med på 

intervjun.  

4.2.2 Max på skola A 

När Max har gått ut skolan vill han helst bli politiker. Visserligen är Max inte politiskt 

engagerad nu men han säger att det yrket passar honom, eftersom han har mycket 

åsikter och det finns mycket i samhället som han vill ändra på. Max vet inte riktigt hur 

man blir politiker men han har sökt in på det samhällsvetenskapliga 

gymnasieprogrammet för att få en bred utbildning. Även om Max brukar ha mycket 

åsikter anser han ändå inte att han är en person som märks mycket i klassrummet. 

Han vill först ha något vettigt att säga innan han uttalar sig.  

4.2.3 Robin på skola A 

Drömmen för Robin är en framtid inom militären. Flera personer i hans familj arbetar 

inom militären och han vill helst bli flygplanstekniker. Robin är fullt på det klara med 

vad som krävs.  Den utbildning han behöver startar året efter det han har börjat på 

gymnasiet, vilket Robin anser är en liten missräkning. Det medför nämligen att han 

först får gå ett år på det naturvetenskapliga programmet för att sedan byta till det 

gymnasieprogram han i själva verket vill studera på. Men eftersom han gärna vill 

arbeta inom militären får det bli ett studieår extra. Det bästa med att arbeta inom 

militären, menar Robin, är känslan av att tillhöra något; att vara en del av något. Han 
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tycker sig ha ett bra självförtroende och anser att han kan klara att läsa in vilket 

ämne som helst då han i princip tycker att allt är roligt.   

4.2.4 Viktoria på skola A 

Helst vill Viktoria arbeta med djur efter skolan. Hon kan tänka sig att bli veterinär men 

vill framför allt bli djursjukvårdare. Det finns ett djursjukvårdsprogram inom rimligt 

avstånd ifrån hemmet och den har hon sökt till. En av anledningarna till att Viktoria 

vill arbeta med djur är att hon vill kunna hjälpa djur som har blivit påkörda, så att de 

slipper lida onödiga kval. Viktoria tycker nämligen väldigt mycket om djur. Hon 

betraktar sig själv som fullständigt omotiverad av studier även om hon vet att hon är 

tvungen att studera för att kunna få det arbete hon vill ha.  

4.3 Skola B 

De fyra informanterna från skola B är, eller ska snart bli, nitton år gamla. Den skola 

de går på är belägen i en medelstor stad med cirka 17 000 innevånare. Skolan har 

cirka 875 elever fördelade på nio nationella program. Utöver detta finns det en bred 

verksamhet inom det individuella programmet, samt flera lokala profiler såsom bild, 

idrott, media, musik och teater. På skolan finns även gymnasiesärskola med elever 

på industri-, handels- och administrationsprogrammen. 

4.3.1 Therese på skola B 

Therese läser tredje året på det nationella barn och fritidsprogrammet. Eftersom hon 

trivs väldigt bra med att arbeta med människor och älskar barn vill hon utbilda sig till 

lärare på grundskolans tidigare år. Hon anser att läraryrket passar henne extra bra 

eftersom hon gillar att hjälpa folk och vill lära ut kunskap. Samtidigt menar Therese 

att hon då får se hur människor utvecklas. Therese är medveten om vilka betyg och 

ämnen som krävs för att komma in på en lärarhögskola. Just nu känner hon att det är 

lite osäkert om hon blir godkänd i alla ämnen hon behöver, men hon kommer vid 

behov att läsa upp betygen. Therese tycker det är konstigt att utbildningen kräver 

ämnen som matematik A och B eftersom hon ändå inte ska undervisa i detta 

skolämne. Hon har sökt in till en lärarhögskola nu till hösten 2008 och får svar i 

sommar. Therese ser sig själv som en nyfiken och glad person.  
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4.3.2 Sofie på skola B 

Arbetet som barnmorska är intressant, anser Sofie. Hon läser tredje året på det 

nationella barn och fritidsprogrammet. Att vara barnmorska innebär, enligt Sofie, inte 

bara att arbeta med förlossningar utan det finns många olika områden att verka inom. 

Hon har för övrigt velat bli barnmorska sedan hon var ett litet barn. Sofie vet att hon 

först är tvungen att läsa till sjuksköterska i minst tre år. För att sedan bli barnmorska 

krävs det att hon praktiserar något år och därefter vidareutbildar sig till barnmorska i 

ytterligare två år. Hon är medveten om att det är en ganska lång utbildning. Sofie har 

även andra intressen och ett av dem är inredningsdesign. Vilken utbildning detta 

kräver har hon inte lika stor inblick i, men hon antar att den är något kortare. Sofie 

anser att hon alltid försöker vara pigg och glad.  

4.3.3 Elinor på skola B 

Elinor läser nu tredje året på det traditionella nationella samhällsvetenskapliga 

programmet och hon vill bli byggingenjör. Hon tycker samtidigt att hon inte är 

speciellt bra på att rita och det är den främsta anledningen till att hon inte ville läsa en 

teknisk utbildning under gymnasietiden. Elinor tycker det är intressant med arkitektur. 

Hon vill således gå en ingenjörsutbildning och har av den orsaken tänkt läsa ett 

tekniskt basår, för att sedan studera till byggingenjör. Det tekniska basåret ska hon 

läsa för att få studiebehörighet till en ingenjörsutbildning. Elinor menar att hon är en 

ganska samlad och vaken person med uppgjorda planer för framtiden.  

4.3.4 Cindy på skola B 

Cindy läser tredje året på det traditionella nationella samhällsvetenskapliga 

programmet. Hon vill helst av allt bli polis eller jurist. Cindy är medveten om att detta 

innebär högskolestudier på polishögskola eller universitet. Valet av yrkesområde 

motiverar hon med att hon tycker om att arbeta med människor. Hon vill dessutom 

arbeta med ett samhällsområde som ger henne en möjlighet att påverka andra 

människor. Det faktum att en jurist är välbetald anser Cindy är ytterligare en fördel. 

Hon anser att hon är sportig samt att hon har en positiv syn på tillvaron.  

4.4 Tydliga elevskillnader 

Förutom informantgruppernas uppenbara åldersskillnad på tre år visar det sig även 

att skillnaderna mellan grundskole- och gymnasieelevernas beteenden i 
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intervjusituationen är ansenlig. Den största differensen finns i längden på elevernas 

intervjusvar. Gymnasieelevernas svar på frågorna har ett medeltal på cirka 65 ord 

per intervjusvar, till skillnad mot högstadieelevernas intervjusvar där det 

genomsnittliga antalet ord per intervjufråga är 30. Ett annat exempel på uppenbara 

skillnader i intervjusvaren är användningen av skönlitterära titlar på böcker och 

omnämnandet av författare. Gymnasieinformanterna räknar upp 14 olika namn på 

författare och 14 skilda skönlitterära titlar mot högstadieinformanterna två 

skönlitterära titlar och totala avsaknad av namngivna författare. I en jämförelse med 

informanterna från gymnasieskolan använder informanterna från grundskolan även 

ett enklare språk i sina intervjusvar.  

4.5 Kategorisering 

En del ändringar i informanternas intervjusvar har utförts för att texten ska bli mer 

förståelig och läsbar. (Denscombe 2000 s. 153ff) När en ändring, en borttagning av 

ett ord eller ett tillägg förekommer har hakparentes använts. Samtliga citat ifrån 

informanterna kommer i följande avsnitt att presenteras i form av blockcitat, 

oberoende av citatets längd, då detta förenklar läsningen samt ger ett mer åskådligt 

helhetsintryck. De specifika intervjufrågorna som ligger till grund för intervjuerna finns 

redovisade i bilaga 1. 

4.5.1 Läsvanor 

Ett tydligt mönster står främst att finna i de intervjuade grundskoleelevernas utsagor 

där läsning av skönlitteratur verkar upplevas som en meningslös sysselsättning. 

Följande har informanterna från grundskolan exempelvis att säga om läsning: 
 
– Jag tycker inte det är så jättekul direkt. (Max, 16 år) 
 
– Jag är inte så jätteglad för att läsa men det händer att jag läser. (Viktoria, 16 år)  

 
Det finns även antydningar till en likartad reflektion angående läsning hos de 

intervjuade gymnasieeleverna även om den inte är lika uttalat negativ.  
 

– Jag läser inte så mycket böcker faktiskt. Jag har lyssnat på bok på band ibland, talböcker. Jag 
har lite svårt att komma in i böcker. Just det där att det gäller att komma in i en bok och verkligen 
sitta i lugn och ro och tycka att det är skönt att läsa. När man väl kommer in i dom så är det skönt 
att sitta och läsa. (Sofie, 19 år) 

 
Sammantaget visar tendenserna i informanternas intervjusvar att det är fem av åtta 

informanter som tycker att läsning är relativt ointressant. Samtliga informanter 
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uttrycker emellertid att de sällan eller aldrig läser på frivillig basis när det gäller 

skönlitterära böcker. Någon informant från grundskolan tycker till och med att 

litteraturundervisningen i svenskämnet överhuvudtaget inte ger någon användbar 

kunskap i utbyte.  
 

– Det känns inte som vi gör nånting heller. Det känns som om vi bara gått igenom där utan att göra 
någonting. Vi har inte lärt oss nånting känns det som. (Anna, 16 år) 

4.5.2 Skönlitteratur och tid 

De flesta av informanterna anser att de inte har tid till läsning av skönlitteratur på sin 

fritid och att orsaken till detta främst beror på krävande skolarbete, men även på 

andra fritidssysselsättningar. Det är i första hand informanterna från gymnasieskolan 

som har gjort den här reflektionen. 
 

– Man hinner ju inte läsa så himla mycket böcker och sådär på fritiden i och med att man har så 
mycket skolarbete, men det blir inte så många böcker om året för man har ju så mycket att göra 
med skolan. Böcker läser jag mest på loven, och så. Men jag har märkt att jag läser mer böcker när 
det är höst. På våren vill man hellre vara ute. (Elinor, 19 år) 

 
Det finns även andra orsaker till att det inte förekommer mycket läsning på fritiden 

som exempelvis: 
 

– Det är väl mest att jag inte har ro att sätta mig ner och läsa och hitta något som är intressant att 
läsa, men gör jag detta så brukar jag kunna komma in i boken. (Sofie, 19 år) 

 
     Svaren från grundskolans informanter pekar på likartade tendenser. Precis som 

informanterna från gymnasieskolan kan tidsåtgången gällande läsning av 

skönlitteratur kännas otillräcklig även för dem, men de är mer fåordiga. 
 

– Jag läser inte så ofta. (Robin, 16 år)  
 
Sofies svar är belysande för samtliga informanters beteende när det gäller 

prioriteringen av tid till läsning på fritiden. 
 

– Just när det gäller böcker som är från svenskan så läser jag dom i skolan på skoltid. (Sofie, 19 
år) 

 
Informanterna väljer av den orsaken andra sysselsättningar på sin fritid än läsning av 

skönlitteratur. Även skolarbete i form av hemläxor prioriteras före den skönlitterära 

läsningen.  
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4.5.3 Påverkan och hantering 

Informanternas möjligheter att påverka innehållet i litteraturundervisningen samt 

deras hantering och attityder gentemot densamma visar sig till viss del vara kluven. 

Grundskolans informanter är dock tydliga på den här punkten och uttrycker bland 

annat: 
 
– Nja, det har ju hänt men det är sällan och då är det läsning bara för läsningens skull. (Viktoria, 16 
år) 
 

När det gäller gymnasieskolans informanter är uppfattningen något annorlunda och 

upplevs inte lika enig, men den egentliga innebörden av deras åsikter påminner ändå 

mycket om den vilken grundskolans informanter har; det är oftast läraren som väljer 

den skönlitteratur vilken ska läsas. Dock ser informanterna från gymnasieskolan 

ändå en del positiva följder av att läraren väljer böcker som de själva aldrig hade valt 

att läsa. 
 

– Men sen har dom ju bestämda böcker också som man måste läsa. Olika genrer, just för att man 
inte ska läsa samma genre hela tiden. Många tycker om att läsa verklighetsskildringar, samma 
sorts böcker hela tiden. Om man bara läser det så blir det rätt enformigt. Som nu skulle vi välja tre 
böcker och då måste det vara tre olika genrer, så att man inte kan läsa ett tema hela tiden. Det är 
ganska bra ändå så att man får lite bredd på det. (Sofie, 19 år) 
 
– Jag kan fortfarande tänka på Thérèse Raquin för den var sådär liksom konstig, så jag tycker den 
var bra. Jag hade aldrig läst den annars, om inte läraren sagt att vi skulle göra det. (Elinor, 19 år)   

 
Grundskolans informanter har mer bestämda åsikter angående sina valmöjligheter 

och sitt inflytande över innehållet i svenskämnets litteraturundervisning. 
 

– Det tycker jag inte att jag kan påverka alls så direkt. (Max, 16 år) 
 
     Informanterna från gymnasieskolan uppvisar trots det tidigare nämnda en splittrad 

attityd gentemot möjligheterna att påverka litteraturundervisningens innehåll. Några 

tycker att de till viss del får välja själva och att de därmed faktiskt kan påverka. 
 

– Det är mest skönlitteratur, som man kan välja själv. Där är det ju romaner, deckare, 
verklighetsbaserade böcker och andra genrer eller så. (Therese, 19 år) 

 
– Ja inte så mycket, det är först nu vi har fått välja helt fritt, typ Kafkas Processen. (Elinor, 19 år)  

 
Två av gymnasieskolans informanter anser däremot inte att det har funnits särskilt 

stora valmöjligheter gällande skönlitteraturen i svenskämnet. 
 

– Ja, i svenskan blir det ju oftast det som läraren bestämmer, speciellt när alla ska läsa samma. 
(Cindy, 19 år) 
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– När vi exempelvis läste Dvärgen av Pär Lagerqvist, då skulle ju hela klassen läsa den och då fick 
vi inte välja. (Cindy, 19 år) 

 
Det är svårt att helt avgöra hur informanterna i realiteten uppfattar eventuella 

möjligheter till egna val i litteraturundervisningen. En av informanterna från 

grundskolan uttrycker sig här något otydligt angående valmöjligheterna: 
 

– Ja, jo, vi får ju välja ibland […] det är ju, alltså det är ju inte alltid det finns nåt, eller jag menar det 
är ju alltid uppritat vad det ska handla om. (Max, 16 år)  

  
     Ifall informanterna får lov att välja skönlitteratur själva blir det oftast ett så kallat 

återfall i omtyckta genrer. Det här sättet att hantera det egna litteraturvalet tycks vara 

likartat för eleverna, oavsett deras skolnivå.  
 

– Skulle i så fall ha varit en deckare. (Anna, 16år)   
 

– För mig har det oftast varit en deckare. (Cindy, 19 år) 

4.5.4 Lärarens roll  

Informanterna från grundskolan är helt på det klara med att de inte läser 

skönlitteratur för sitt egna personliga nöje i skolsammanhang, utan menar att det till 

sist är läraren som på något sätt ska kontrollera att det som ska vara läst verkligen är 

läst. En del av dem anser att det är en fördel om läraren faktiskt har läst boken som 

eleverna läser.  
 

– Det blir bättre att hon läser den för då kan hon förstå bättre vad jag pratar om. Hon kan 
betygsätta det mycket enklare och bättre om hon vet vilka åsikter det är ungefär jag har. Vi kanske 
har samma åsikter. (Robin, 16 år) 

 
Det finns dessutom en insikt i att litteraturen i skolan oftast ska läsas, redovisas och 

därefter bedömas. 
 

– Då vet hon ju om jag gör ett arbete om den om det är rätt eller fel. Då blir det lättare för henne 
att rätta också. (Viktoria, 16 år) 

 
Å andra sidan finns det informanter från grundskolan som är av den motsatta åsikten 

och som inte alls kan se något positivt med att läraren har insyn i den lästa 

skönlitteraturen. 
 

– Ja, det är väl inte så viktigt tycker jag inte. Då kanske jag har fått en annan uppfattning om den 
och så. Jag tror att det skulle vara dåligt. Ja, så har man en egen uppfattning och sen blir det är 
inte bra då. (Max, 16 år) 
 
– Inte viktigt alls. För om man ska redovisa den sen så tycker alltid läraren något om boken och 
läraren tycker alltid det rätta så det blir mycket svårare för mig då. Fast man kan ju få mera hjälp 
om läraren har läst boken. (Anna, 16 år) 
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Gymnasieskolans informanter kan i större utsträckning se en fördel med att läraren 

har läst boken som de förväntas läsa, i och med att pedagogen då på ett bättre sätt 

kan veta om boken verkligen passar för eleven.  
 

– Det är mer ett plus om läraren har läst böckerna, för då kan de berätta om den är mindre bra eller 
inte bra. Dom lär ju känna oss under de här åren, så de vet ju vilka böcker man vill ha. Då kan de 
säga att den här boken passar för dig för du gillar verklighetsbaserade böcker. Så jag tror det är en 
väldigt stor fördel om läraren har läst boken för annars kan dom ju inte veta om dom ska 
rekommendera boken eller inte. (Therese, 19 år) 
 
– Ja, det kan ju vara bra så att läraren vet vad det är för böcker han ger till eleverna, så att det inte 
är några konstiga böcker och så. (Sofie, 19 år) 

 
Däremot anser inte informanterna att lärarens läsning ska få begränsa urvalet av den 

skönlitteratur som de ska få välja emellan. 
 

– Dom bör ju läsa allt som är i läroböckerna, men det gör dom ju. Men jag tycker det är onödigt 
exempelvis om de skulle säga typ; dom här böckerna får ni välja för dom har jag läst, om vi ska 
välja själva. Då blir det lite löjligt. De flesta svensklärare har testat alla genrer. Jag har inte råkat ut 
för en som inte har det, men de kan ju omöjligt läsa allt som eleverna har läst eller vill läsa. (Elinor, 
19 år) 

 
Ju mer kunskap en lärare har om litteraturen desto mer information kan eleverna få 

inför läsningen. En del av informanterna upplever även att det är fördelaktigt att veta 

vad skönlitteraturen handlar om innan den ska läsas.  
 
– Det beror på hur mycket dom pratar om viss litteratur. Är det något dom går in väldigt djupt på 
kan jag tycka att det är viktigt att läraren har läst det, för att verkligen kunna prata om det. Men är 
det bara ett litet utdrag, så tycker jag att det inte är nödvändigt att dom ska ha läst hela boken. Så 
det beror på i vilken utsträckning och hur viktigt just den litteraturen är. Det är skillnad om det är en 
bok som hela klassen ska läsa. Då tycker jag att läraren ska ha läst den innan. (Cindy, 19 år)  

      
     Något som framträder med all tydlighet under intervjuerna med gymnasieeleverna 

är deras syn på lärarens betydelse i litteraturundervisningen. Lärarens centrala roll 

blir tydlig genom att eleverna har kommit till insikt om vem det är som ska inspirera 

dem, vilket inte alls nämns i grundskoleelevernas intervjusvar. 
 

– Det blir kanske lite tråkigt att bara lyssna på litteraturundervisning, men jag vet inte riktigt hur de 
ska göra. Det beror även på hur de pratar om det. Pratar de om något de känner till då är det oftast 
lite roligare att lyssna på också. Det är en fördel om man kan relatera lite till litteraturen, sen typ 
kan de ju låta bli allt det onödiga. Det gör bara att man tröttnar på att lyssna på dom. (Elinor, 19 år) 

 
– Lärarna måste prata så att vi blir mer intresserade.  De måste försöka att ta fram det som kan 
vara intressant för oss elever. Allt för att vi elever ska tycka att det är roligare med litteratur. Koppla 
litteraturen till det som ligger nära oss, vårt nuvarande liv. Det har stor betydelse. (Cindy, 19 år) 

 
Det finns informanter från gymnasieskolan som konkret anser att lärarens 

presentation av en skönlitterär bok är direkt avgörande för om eleverna kommer att 

vilja läsa boken eller ej.  
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– Läraren kommer oftast med sina papper på förslag på böcker. Det är ju många som inte kommer 
igång med läsningen annars bara för att de inte vet vilken bok de ska välja. Läraren kan stå och 
berätta om vad böckerna handlar om också, exempelvis vad Doktor Glas är för typ av bok och vad 
den handlar om och att den är bra. Då blir det många som läser den boken, i och med att den 
griper tag i en. (Therese, 19 år)  

4.5.5 Motivation 

En av skolans största utmaningar är att få eleverna motiverade till sina studier. Detta 

faktum är inget som är specifikt just för svenskämnets litteraturundervisning, utan det 

är en förutsättning vilken behövs i alla olika lärandesituationer i skolan. I ett försök att 

ändå hitta något som är utmärkande för litteraturundervisningen tillfrågas 

informanterna om vad de själva tror motiverar dem till läsning.  

     Grundskolans informanter har uppenbarligen inte lika mycket upplevelser att 

relatera till i sina litteraturstudier som gymnasieskolans informanter, men de är ändå 

helt överens om att valet av skönlitteratur spelar stor roll för i vilken utsträckning 

deras intresse väcks.  
 

– Om jag får välja en bok själv. (Anna, 16 år) 
 

– Ja, det har dom frågat mig många gånger. Ja, det är väl inte så mycket […] bara jag får välja 
mina egna böcker. (Viktoria, 16 år) 

 
Det finns även tendenser hos informanterna från grundskolan som tyder på att mer 

läsning i skolan kan få eleverna mer positivt inställda till densamma. 
 

– Jag tycker att vi ska få läsa mycket mer i skolan på svenskan. Vi ska inte bara arbeta med 
skriften och stavning utan vi ska också läsa. Det lär man sig mycket mer på tror jag. Man utökar sitt 
ordförråd när man läser. Vi har nog läst tre böcker på tre år. (Robin, 16 år) 

 

En annan informant från samma skola tycker helt enkelt att de olika ämnesområdena 

som skönlitteraturen behandlar är ointressanta. 
 

– Det är ju inte dåligt så, men jag är väl inte så intresserad. Nej, eftersom vi inte har haft riktigt så 
intressanta områden eller så, när vi ska läsa. (Viktoria, 16 år) 

   
Samma elev är fullt medveten om vad hon egentligen vill läsa om i skolan förutsatt 

att hon får möjlighet.  
  

– Det är ju naturliga böcker då, verklighetsbaserade eller någon riktigt bra bok som handlar om nåt 
som jag är intresserad av till exempel djur då. (Viktoria, 16 år)  

     
     De flesta skolor vill sannolikt kunna skriva under på att de har aktuell skönlitteratur 

i sitt urval av böcker till eleverna. En informant från grundskolan upplever emellertid 

den nyare skönlitteraturen som mer likriktad.  
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– Det brukar handla om en ung flicka eller pojke eller nåt sånt och så handlar det om nåt drastiskt 
och såna saker, och så händer nåt konstigt och så, och så tar dom saken i egna händer. Det är 
oftast sånt mest. Jag tycker inte om att läsa sånt här om ungdomars äventyr och sånt. Jag tycker 
mer om när det handlar om vuxna i situationer och så. (Max, 16 år) 

 
Den här informanten önskar istället se mer av ett äldre skönlitterärt urval. 
 

– Utbudet av böcker tycker jag är för dåligt. Ja, alltså det mesta är ju nytt och så här nya böcker 
och sånt. Det finns ju annat och äldre som är spännande, tycker jag. (Max, 16 år) 
 

Informanter som vanligtvis inte läser skönlitteratur i någon större omfattning kan 

under rätt omständigheter göra annorlunda val. 
 

– Jag läser inte så ofta men jag kan ju läsa ut en bok på inte många dagar, om jag verkligen tycker 
att den är intressant. [---] Jag håller på och läser en nu – Dödligt angrepp – som handlar om när 
dom håller på under andra världskriget. När britterna […] skickar in tre stycken ubåtar för att 
spränga ett stort krigsfartyg från tyskarna in i Norges hamnar och […] en exploderar, en blir 
tillfångatagen och en har dom aldrig hittat. (Robin, 16 år) 

      
     Gymnasieskolans informanter har å sin sida förvärvat en del erfarenheter om hur 

litteraturintresset kan väckas under sina tre studieår på gymnasiet. Det finns exempel 

på att författarbesök kan upplevas som något positivt.  
 

– Ja, i ettan så hade vi ett studiebesök av författaren Per Nilsson, så vi läste en bok av honom. 
Baklänges livet hette den. Sen kom han hit och berättade om den boken och om hur hans liv hade 
blivit efter han blivit författare. Han berättade hur han såg på saker och ting samtidigt som han 
berättade om boken. Jag tycker det är bra med såna här studiebesök eller så. För då blir det mer 
att man lyssnar på hur dom jobbar och då kanske det blir mer folk som läser. Studiebesök av typ 
författare tycker jag är väldigt intressant. Tycker man om att läsa och tycker man om att skriva med 
så är det väldigt bra. (Therese, 19 år)  
 

Fast det finns, precis som hos informanterna från grundskolan, åsikter bland dem 

vilket tyder på att valet av skönlitteratur är viktigt. 
 
– Alltså intresset påverkar mycket på det man ska läsa. Jag tycker inte att det är roligt att läsa 
egentligen. Jag är inte den som sitter och läser en litteraturbok och så. Det är mer det att man 
skulle få ta en tidning att läsa. Nånting som är intressant. Det som händer och så. Hellre än det 
här. Det ska ha med verkligheten att göra och inte fantasier. Jag är inte mycket för fantasier och 
overkliga saker. Det ska vara tänkbart. Annars kommer jag inte in i boken. (Sofie, 19 år) 

 
Informanterna från gymnasiet vill med andra ord känna sig mer delaktiga i den 

litteratur de ska läsa, för att den ska upplevas vara inspirerande.  
 

– Ska jag läsa så vill jag läsa verklighetsbaserade böcker, såna som griper tag, alltså som om typ 
det kanske har hänt. Typ om någon som har blivit misshandlad eller så, då lever jag mej in i de här 
böckerna och tänker; tänk om det vore jag som satt i den situationen och vad skulle jag göra då, 
liksom. Det brukar finnas några böcker på listan som är verklighetsbaserade och dom brukar jag 
välja att läsa. (Therese, 19 år) 

 
Samma informant hävdar dessutom att det som avgör om en skönlitterär bok blir läst 

eller ej beror på i vilken utsträckning den uppfattas som meningsfull. 
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– Alltså jag läser kanske inte speciellt ofta, utan hittar jag en verklighetsbaserad bok som jag tycker 
verkar väldigt intressant då kan jag sitta med den typ i några dagar och så. Jag läser ut den på 
dessa dagar. (Therese, 19 år) 

4.5.6 Litterära intressen  

Inte någon av informanterna från grundskolan tycker att skolan erbjuder mer än ett 

medelmåttigt tillvaratagande av deras intressen och detta syns tydligt i deras 

sifferbedömning på huruvida deras intressen känns betydelsefulla och tillvaratas i 

litteraturundervisningen. Informanternas bedömning, som på en bedömningsskala 

hade möjlighet att sträcka sig från ett till fem poäng där ett står för i mycket liten 

utsträckning och fem representerar i mycket stor utsträckning, har en spridning från 

direkta bottenbetyg till att någon anser att deras intressen visst tas tillvara, men 

högre än en trea av totalt fem poäng blir det inte trots allt.  
 

– Alltså jag kan ju säga vad jag tycker och så men det har ju inte nån påverkan så en tvåa eller 
trea. (Max, 16 år) 

 
Ifall de här informanterna hade fått välja böcker själva menar de att det hade blivit lite 

annorlunda skönlitteratur än vad som nu är fallet. 
 
– Skulle i så fall ha varit en deckare. (Anna, 16 år)  

 
Faktum är att även gymnasieskolans informanter inte ser mer positivt på hur deras 

intressen tas tillvara i skolan än informanterna från grundskolan. Deras bedömning 

liknar den informanterna från grundskolan gav. Bedömningen pendlar mellan väldigt 

låga till medelmåttiga omdömen. 
 

– Ja, jag har rest rätt mycket i mitt liv och jag tycker det är intressant, just när man lär sig hur det är 
i olika länder och sådär. Men sen krävs ju, beror det ju på vad läraren har för intressen och så. Lite 
i historian, där går det ju att läsa om sånt. Men just med det som jag skulle vilja utbilda mig till. Det 
kanske inte har så mycket att göra med det vi gör nu i skolan. Det tror jag inte, alltså just inredning 
och barnmorskeutbildning. Naturvetenskaparna kanske har lite mer med sånt att göra, men vi har 
inte blandat så mycket. Det är mer yrkesämnen. Så vissa har ju det lite mer blandat i 
litteraturundervisningen. Det känns inte som om man har det själv, inte nu. Visst kanske man 
märker att man har det sen när man väl läser vidare. Ja en bedömning, det får bli två till tre på 
skalan, inte mer. (Sofie, 19 år)     

 
     Gymnasieskolans informanter har, som tidigare nämnts, till viss del samma 

litterära smak som informanterna från grundskolan, när det gäller vilken skönlitteratur 

de hade valt om de hade fått välja själva. 
 

– För mig har det oftast varit en deckare. (Cindy, 19 år) 
 
Det finns likväl exempel på informanter vilka hade valt skönlitteratur på ett 

annorlunda sätt. 
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– Ja, jag har ju inte läst den än, Kafkas bok. (Elinor, 19 år) 
 
     Generellt sett går det att utläsa en tendens i intervjusvaren, både bland de 

intervjuade grundskole- och gymnasieeleverna, att deras läsning oftare finns inom ett 

annat litterärt område än bland skolans skönlitterära böcker. 
 
– Skvallertidningar, det läser jag ofta. Det händer att jag läser nån verklighetsbaserad 
 bok, det gör det kanske men jag läser inte ut dem. (Victoria, 16 år) 

 
– Tidningar läser jag mycket. Jag läser hellre tidningar än jag läser böcker. (Sofie, 19 år) 

4.5.7 Läroböcker 

Det visar sig att en stor betoning i svenskämnets litteraturundervisning ligger på 

läroböckernas skönlitterära innehåll. Bland grundskolans informanter finns 

kommentarer som: 
 

– Ja läraren brukade ju ge oss ett par böcker som vi ska läsa och redovisa och dom läste jag ju. 
(Robin, 16 år) 

 
Informanterna från gymnasieskolan uttrycker sig något annorlunda. 
 

– Ja, förutom kurslitteratur och läroböcker så har det varit exempelvis mycket Shakespeare och 
sånt och exempelvis Dvärgen av Pär Lagerqvist. Det har varit mest utdrag och sånt från antologier. 
[…] Det kanske skiljer sig, för är det skolgrejer så väljer man lite tyngre böcker eller så, för då ska 
man ju visa att man kan liksom. (Elinor, 19 år) 

 
– Vi har läst texter av alla dom svenska författarna nu i trean, exempelvis Strindberg och Lagerlöf 
och faktiskt har en hel del varit lite intressanta. Det är ju dom svenska författarna och så, man 
känner ju till dom lite mer. (Sofie, 19 år) 

 
Gymnasieinformanterna uppvisar dessutom en större förståelse för det breda litterära 

utbud som litteraturundervisningen i svenskämnet representerar:  
 

– Vi har gått igenom alla olika genrer, men vi har inte läst alla. Vi har mer gått igenom vad dom 
handlar om och hur de ser ut och så. Så att man vet vad olika sorts böcker innehåller och vad det 
är för genre och så. Noveller har vi läst en hel del. (Sofie, 19 år) 
 
– Men sen har dom ju bestämda böcker också, som man måste läsa. Olika genrer, just för att man 
inte ska läsa samma genre hela tiden. (Elinor, 19 år) 

 
Fast det finns även informanter från gymnasieskolan som verbaliserar önskemål om 

en större tolerans på litteraturundervisningen. 
 

– Då är det mer, tycker jag, att man ska få läsa lite mer fritt och att lärarna inte ska ställa krav på 
vad man ska läsa. (Sofie, 19 år) 
 
– Det hänger mycket på lärarens sätt och film är ju lite lättare. (Elinor, 19 år) 
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5 DISKUSSION 
I uppsatsens inledning uppmärksammades den ständigt pågående debatt i samhället 

som berör elevers engagemang i skolverksamheten. Debatten går, som tidigare 

nämnts, ut på att eleverna inte känner sig delaktiga och motiverade av skolans 

undervisning och att kunskapsmålen av den orsaken inte uppnås. Vidare 

åskådliggörs att debattens fokus snarare ligger på de nationella proven och tidigare 

skolbetyg i kombination med ett starkt ifrågasättande av lärarkårens 

yrkeskompetens, än på den rådande skolsituation eleverna ständigt möter. Nedan 

presenteras resultatet av undersökningen baserat utifrån ett elevperspektiv och med 

ovanstående i åtanke. Syftet med undersökningen är att studera i vilken omfattning 

informanterna upplever att deras erfarenheter och intressen tas tillvara i 

svenskämnets litteraturundervisning. Här följer inledningsvis en upprepning av 

uppsatsens problemformuleringar: Vilken inställning har elever till skönlitteratur, i 

skolan och på fritiden? I vilken utsträckning känner sig elever delaktiga och 

motiverade av svenskämnets skönlitterära innehåll?   

5.1 Analys 

Resultatbearbetningen resulterade i nedanstående analys vilken är avdelad i olika 

kategorier i avsikt att uppnå en bättre översikt. Kategoriseringen är uttolkad ur 

elevernas intervjusvar. Informanternas kortare intervjusvar ingår här i den löpande 

texten. Det görs för att ge en ökad tydlighet till analysdiskussionen. 

5.1.1 Elevernas litterära intressen och erfarenheter 

Rosenblatt (2002) argumenterar för att skönlitteraturens budskap och innehåll ger 

eleverna utmärkta tillfällen att diskutera och fundera över sociala och demokratiska 

värderingar, och hävdar att eleverna i förlängningen kan kombinera det med sina 

erfarenheter och intressen. Bland informanterna presenteras inledningsvis ett flertal 

olika framtidsplaner vilka antyder att varje individ har sin egen personlighet, sin egen 

tolkning av omvärlden och sin egen framtidsvision. Det finns följaktligen inga 

självklara likheter med alla andra personer som är lika gamla, eller som råkar bo i 

samma geografiska område och som av den anledningen har blivit placerade i 

samma skola och klass. Av den orsaken kan inte alla elever i en och samma 

skolklass behandlas utifrån ett och samma perspektiv. Enligt Dewey (2004) är även 

kunskapen individuell och kan innefatta allt vad en individ vet och känner till. Det 
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finns på så sätt en nära relation mellan faktisk erfarenhet och utbildning, och skolan 

bör på grund av detta anpassa sitt arbete till elevernas olika erfarenheter. Två av 

studiens informanter uttrycker sig jämförelsevis tydligt angående betydelsen av 

relationen till de egna erfarenheterna och intressena vid läsning av skönlitteratur. 

Victoria, 16 år, är intresserad av djur och tycker på samma sätt om böcker som 

handlar om dem, medan Max, 16 år, vill kunna påverka politiskt i framtiden och 

föredrar på liknande sätt istället litteratur som handlar om vuxna människors liv. 

     Säljö (2005) beskriver att samtliga elever har med sig erfarenheter och kunskaper 

till skolan, vilka är med och samspelar i de utvecklingsmöjligheter eleverna möter där. 

En elevs möjligheter till progression beror till viss del på dennes arvsanlag och 

kommer därmed inifrån personen. En skolklass består, som tidigare nämnts, inte av 

en homogen elevgrupp utan är i allra högsta grad heterogen med olika erfarenheter 

och visioner, vilket informanterna ger exempel på med sina olikheter gällande 

användningen av skönlitteratur. Sofie, 19 år, läser i själva verket inte mycket men 

tycker ändå om känslan som uppkommer i mötet med en riktigt bra bok. Robin, 16 år, 

ser däremot mest till den praktiska nyttan i form av ett utökat ordförråd som 

litteraturläsning antas ge. Två personer kan med andra ord ha helt olika 

utgångspunkter inför sin läsning av skönlitteratur. Persson (2000) poängterar att 

elevernas kulturella vanor antingen kan ses som beständiga och att de då kan 

användas som teman i undervisningen i avsikt att väcka intresse, eller kan elevernas 

tidigare erfarenheter ses som möjliga att förändra. De kulturella erfarenheterna 

används då i undervisningen i syfte att utveckla elevernas erfarenheter genom att 

placera in dem i ett större sammanhang. I det förstnämnda fallet utmanas inte 

elevernas intressen, enligt Persson, medan de i det sistnämnda fallet blir föremål för 

ifrågasättande, vilket därmed kan leda till nya kunskaper som bygger på de gamla. 

Ur studiens resultat går det att utläsa att informanternas pedagoger har en 

benägenhet till att använda sig av deras förmodade intressen i ett slags temaarbete. 
 

 – Det brukar handla om en ung flicka eller pojke eller nåt sånt och så handlar det om nåt drastiskt 
och såna saker, och så händer nåt konstigt och så och så tar dom saken i egna händer. Det är 
oftast sånt mest. (Max, 16 år) 

 
Den här informanten uppvisar ett måttligt intresse för det som enligt honom är en 

ytterst enahanda variation på skönlitteraturen i svenskans litteraturundervisning. Han 

upplever att all skönlitteratur i skolan i stort sett behandlar och går ut på samma sak. 
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     Genom differenser i elevernas upplevelser och därmed även i deras kunskaper 

finns det likaså skillnader i hur eleverna möter svenskämnets litteraturundervisning. 

Malmgren (1983) framhåller betydelsen av att förena litteraturen med läsarens 

erfarenheter och dennes uppfattning om världen. Det ökar nämligen elevernas 

engagemang inför skönlitteraturen och deras behållning av den. Studien visar att de 

flesta informanterna inte känner något större intresse för den skönlitteratur som 

presenteras i skolan. Max, 16 år, beskriver exempelvis att han inte ”tycker […] det är 

så jättekul direkt”. Det går således att förmoda att de intervjuade eleverna inte känner 

att deras erfarenheter finns representerade i den litteratur de presenteras inför. Enligt 

Malmgren (1983) går det att förändra läsarens syn på en text genom att få läsaren att 

lägga märke till textens olika infallsvinklar. På så sätt känner läsaren igen sig i texten 

och känner av samma skäl även mer inlevelse med texten. En av studiens 

informanter har en åsikt om den här aspekten på skönlitterär läsning som Malmgren 

tar upp. ”Det känns inte som om man har [den insikten] själv, inte nu. Visst kanske 

man märker att man har det sen när man väl läser vidare […] .” (Sofie, 19 år) 

Malmgrens åsikter, angående att elevers erfarenheter inte sammanfogas med fakta 

som presenteras i skolsammanhang, är på så sätt helt korrekt även med den här 

studien som utgångspunkt.   

      Molloy (1996) ger å sin sida uttryck för att enbart det faktum att boken befinner 

sig i skolan kan medföra att eleven avfärdar den som ointressant. Den skönlitterära 

boken blir ännu en skolbok i mängden. Den här studien ger dessutom exempel på att 

den läsning som svenskämnets litteraturundervisning ger upphov till behandlas på ett 

annat sätt än den litteratur som eleven väljer själv. Sofie, 19 år, berättar att ”just när 

det gäller böcker som är från svenskan läser [hon] dom i skolan på skoltid”. På 

fritiden gäller andra förutsättningar för informanterna: ”[…] man har ju så mycket att 

göra med skolan. Böcker läser jag mest på loven, och så. Men jag har märkt att jag 

läser mer böcker när det är höst. På våren vill man hellre vara ute”. (Elinor, 19 år) 

Bommarco (2006) hävdar som tidigare nämnts att det kan finnas skillnader i 

motståndet till skönlitteraturen hos eleverna på ett personligt plan, när det gäller 

litteraturundervisningen. Viktoria, 16 år har exempelvis följande åsikt om läsning. 

”Jag är inte så jätteglad för att läsa men det händer att jag läser.” Pedagogen är 

uppenbarligen skyldig att ha förståelse för hur eleverna relaterar till sina egna liv och 

ha det med i beräkningen vid litteraturundervisningen. Bommarco (2006) framhåller 

att eleverna först då kan relatera till sina egna liv och resonera om olika situationer 
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med skönlitteraturens hjälp. Robin, 16 år, berättar att några av hans närmaste 

familjemedlemmar arbetar inom militären och att även han vill göra det i framtiden. 

Robin uppger sig inte läsa skönlitteratur i någon större utsträckning, men menar 

samtidigt att rätt sorts bok kan få honom att ändra sig. Troligtvis påverkar Robins 

uppväxt och framtidsintressen även hans intressen när det gäller läsning av 

skönlitteratur. 

     Både kursplanen för grundskolan och kursplanen för svenska B (Skolverket 2007) 

framhåller vikten av att eleven ska kunna identifiera sig med texter för att därigenom 

kunna se samband. Trots den omständigheten är det inte någon av studiens 

informanter, vare sig från grundskolan eller från gymnasieskolan, som ger uttryck för 

att skolan erbjuder mer än ett slätstruket tillvaratagande av deras intressen och 

erfarenheter. På en bedömningsskala från ett till fem poäng, där ett står för i mycket 

liten utsträckning och fem representerar i mycket stor utsträckning, nådde inte någon 

av informanternas bedömning högre än en trea. ”Alltså jag kan ju säga vad jag tycker 

och så, men det har ju inte nån påverkan så en tvåa eller trea.” (Max, 16 år) Det är 

påtagligt att även i de fall där informanten tyckte sig kunna påverka 

litteraturundervisningen låg bedömningen ändå på medelmåttiga poäng. Det tyder på 

en tveksam inställning till huruvida informanterna anser sig kunna påverka i 

realiteten. Dewey (2004) hävdar att skolan förmedlar en dekontextualiserad kunskap 

vilken inte utgår ifrån elevernas egna erfarenheter. Det kan vara en anledning till att 

informanterna i studien inte anser sig kunna påverka litteraturundervisningen i någon 

större utsträckning, inte ens vid de tillfällen de menar att de faktiskt har fått möjlighet 

att påverka. Informanterna upplever således att det finns en möjlighet att välja 

skönlitteratur, men de är samtidigt medvetna om att valet i realiteten inte är helt fritt 

utan det existerar inom ett begränsat litterärt område där eleven oftast inte känner sig 

hemma. Därav upplevs inte valet av skönlitteratur ha någon större genomslagskraft, 

vilket visar sig i studien. 

     Vygotskij (1999) anser likaså att lärandet är ett samspel mellan eleven, läraren 

och omgivande miljö. Tar inte pedagogen vara på elevernas erfarenheter i 

klassrummet innebär det att eleverna kan uppleva läraren som den enda viktiga 

personen i undervisningssituationen. Istället är det, enligt Vygotskij, elevernas 

erfarenheter som ska ligga till grund för all pedagogisk verksamhet. Studiens resultat 

tyder dock på ett litteraturintresse bland informanterna som i de flesta fall ligger långt 

ifrån svenskämnets skönlitterära kanon. ”Tidningar läser jag mycket. Jag läser hellre 
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tidningar än jag läser böcker.” (Sofie, 19 år) Vygotskij framhåller att skolan ändå ska 

utgå ifrån det kända och med utgångspunkt ifrån det lära eleverna något nytt. Även 

Dewey (2004) understryker att elevernas intresse ska stå som grund för 

undervisningen och dess pedagogiska metoder. Likaledes poängterar både Carlgren 

(1999) och Svedner (1999) att skolan ska integrera elevernas egna erfarenheter i 

undervisningen för att på så sätt uppnå ett samband mellan de kunskaper som 

skolan lär ut med de erfarenheter som eleverna gör utanför skolan. Kunskaper som 

erhålls i ett sammanhang blir, enligt Carlgren, inte självklart förståeliga i en annan 

kontext. Oavsett om eleven hellre läser tidningar som tidigare nämnda Sofie, 19 år, 

eller föredrar Franz Kafka som Elinor, 19 år, är det ändå vars och ens individuella 

utgångspunkter som ska respekteras. Svaren i våra intervjuer visar att pedagogerna 

får försöka finna nya vägar till den skönlitterära upplevelse som väntar informanterna. 

För om det verkligen ska bli en skönlitterär upplevelse och inte en tvångsmässig 

handling krävs det att elevernas intressen finns med under resans gång. Annars kan 

resultatet bli som Anna, 16 år, uttrycker det: ”Det känns inte som vi gör nånting 

heller. Det känns som om vi bara gått igenom [det] där utan att göra någonting. Vi 

har inte lärt oss nånting känns det som.” Den, enligt Carlgren (1999), 

eftersträvansvärda helhetsbilden för eleverna försvåras uppenbarligen när eleven 

inte känner sig inkluderad i svenskämnets litteraturundervisning. 

     Frågan som osökt uppkommer är ifall skönlitteraturen i litteraturundervisningen 

ligger på rätt elevnivå. Detta speciellt med tanke på att läsning är en högst individuell 

sysselsättning vilken i högsta grad bestäms av tidigare tillägnade läserfarenheter. 

Harmonierar inte elevernas läserfarenheter med den nya litteraturen kan de inte 

införliva den nya kunskapen och på grund av detta blir det ännu en näst intill 

meningslös läraruppgift att lösa för eleverna. Det uppstår med andra ord ingen 

egentlig interaktion mellan läsaren och litteraturen. Elevernas individuella 

erfarenheter och intressen är uppenbarligen väsentliga att observera och att ta 

hänsyn till vid litteraturundervisning i svenskämnet.  

5.1.2 Elevernas litterära motivation och delaktighet 

Motivation är den drivkraft vilken driver människor till att nå sina mål och det oavsett 

ålder eller genus, eftersom det är viljan att nå framgång som gör att personen i fråga 

lyckas. I skolsammanhang blir detta extra tydligt med anledning av att grundskolan är 

obligatorisk och därmed inte går att välja bort. Även om gymnasieskolan är en frivillig 



 46 

skolform, enligt lagens mening, upplevs den trots allt vara obligatorisk sett till 

samhällets normer. Skolämneskunskaperna vilka eleverna ska lära in och 

tillgodogöra sig bestäms dessutom av någon annan än dem själva. Säljö (2000) 

redogör visserligen för att elever alltid lär sig något i varje situation i skolan, oavsett 

om de gör goda framsteg eller misslyckas fullständigt. Enligt Säljö är det viktiga 

således inte om något lärs, utan det är istället vad som lärs i olika sammanhang som 

är det mest betydelsefulla. Chanserna till en mer användbar kunskapsutveckling ökar 

för övrigt när det finns en medvetenhet om när och hur den bästa 

kunskapsutvecklingen sker. Svedner (1999), å sin sida, hävdar att även om 

elevernas förutsättning till kunskapsinhämtning ser olika ut bör läraren anpassa 

innehållet i undervisningen efter elevernas bakgrund, i kombination med elevernas 

intressen och erfarenheter. Det uppdagas på samma sätt i studiens resultat att det 

skönlitterära valet upplevs vara viktigt. ”Om jag får välja en bok själv”, säger Anna, 16 

år och menar att detta kan ge henne större motivation inför läsningen. Den här 

åsikten är representativ för majoriteten av informanterna i studien. Skillnaden mellan 

om en elevs motivation är tillräcklig för att en bok ska bli läst eller helt enkelt blir 

liggande mer eller mindre oöppnad påträffas således i elevens intresse av boken. 

Therese, 19 år, menar att intresset kan göra att hon ”lever [sig] in i de här böckerna 

och tänker; tänk om det vore jag som satt i den situationen och vad skulle jag göra 

då, liksom”. Den här informanten ser inte sig själv som någon egentlig läsare av 

skönlitteratur, men under rätt förutsättningar kan hon ändå läsa ut en hel bok utan 

större problem. Detta visar, enligt till exempel Molloy (2003), på vikten av att eleverna 

erbjuds rätt skönlitteratur av svenskläraren i klassrummet. Frågan pedagogen bör 

ställa sig själv är; vem är det som ska läsa den här skönlitterära boken? 

     Rosenblatt (2002) ser litteraturläsning som något personligt, vilket kan hjälpa 

läsaren att förstå både sig själv och sin omgivning på ett bättre sätt med hjälp av 

skönlitteraturen. Detta oavsett om det rör sig om dikter, romaner eller dylikt. Av det 

skälet är olika individers tolkningar av litteraturen naturligt nog, och i enlighet med 

studiens samtliga forskare, högst individuell. Utöver detta understryker Årheim (2005) 

i likhet med Bommarco (2006) att den förståelse vi har för omvärlden beror mycket 

på påverkan utifrån och att elever och lärare hämtar sina erfarenheter från olika 

referensområden. Lärarna disponerar därtill helt andra litterära erfarenheter än vad 

eleverna gör. En av informanterna visar för övrigt betydande insikt i lärarens litterära 

erfarenheter och hon gör medvetna skönlitterära val därefter. ”Det kanske skiljer sig, 



 47 

för är det skolgrejer så väljer man lite tyngre böcker eller så, för då ska man ju visa 

att man kan liksom.” (Elinor, 19 år) Informanten åsidosätter under sådana 

förhållanden sina egna intressen och erfarenheter för att tillfredsställa lärarens 

litteratursmak. Tar inte läraren med elevens erfarenheter och intressen i 

litteraturundervisningen känner eleven ingen motivation. Eleven tenderar då att 

endast försöka lista ut vad läraren förväntar sig av det litterära mötet och missar 

därmed sin egen förståelse inför den lästa skönlitteraturen.  

     Det finns en risk, påpekar dessutom Rosenblatt (2002), att lärare i svenskämnet 

integrerar annan information, exempelvis recensioner av erkända litteraturkritiker, 

samtidigt som de förmedlar sin högst individuella tolkning av skönlitteraturen. Detta 

medför en snedvriden syn på litteraturen för eleverna vilka, som tidigare nämnts, 

endast har sina egna referensramar att utgå ifrån. Viktoria, 16 år, förmedlar sin syn 

på arbetet och tolkningen av innehållet i svenskämnets litteraturundervisning ”då vet 

[läraren] ju om […] det är rätt eller fel”, angående lärarens roll vid rättning av 

elevernas skönlitterära tolkning. Rosenblatt (2002) ger därutöver uttryck för att om 

läraren förmedlar sina upplevelser till eleven på ett onyanserat sätt och utan att ta 

hänsyn till vad eleven faktiskt har med sig i det sociala bagaget tenderar elevens 

möte med svenskämnets litteraturundervisning att endast bli en förvirrad händelse 

utan någon verklighetsanknytning för eleven, vilket inte leder till någon egentlig 

kunskap. Eleven är vid sådana tillfällen inte mogen för den upplevelse läsningen av 

skönlitteratur och läraren erbjuder, och handlingen motverkar istället sitt syfte genom 

att eleven kan uppleva litteraturundervisningen i svenskämnet som ytterst 

ointressant. Det är av den orsaken grundläggande att uppmärksamma elevernas 

individuella erfarenheter och intressen vid litteraturundervisning. Annars kan 

upplevelsen bli som för den här informanten i studien: ”Det är ju inte dåligt så, men 

jag är väl inte så intresserad. Nej, eftersom vi inte har haft riktigt så intressanta 

områden eller så, när vi ska läsa.” (Viktoria, 16 år) 

     Hur gärna en pedagog än vill att elever ska framhålla sina personliga åsikter kan 

ändå tidsaspekten sätta käppar i hjulet, enligt Årheim (2005) och Bommarco (2006). 

Det går betydligt snabbare för eleverna att presentera de åsikter de är medvetna om 

att de ska ha i skolsammanhang, istället för att fundera över sina egentliga och 

innersta åsikter. Av den anledningen är det tveksamt om läraren verkligen driver 

igenom sin ambition att eftersträva subjektiva åsikter ifrån eleverna utan istället nöjer 

sig med de åsikter som uppnås på enklaste sätt. Följden av den här så kallade 
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tidsbristen resulterar bland annat till den här inställningen: ”Då blir det lättare för 

henne att rätta också.” (Viktoria, 16 år) 
     Det finns skilda sätt att försöka uppnå ett större litterärt elevintresse. Både Ulfgard 

(2004), Dysthe (1996) och Bommarco (2006) ger uttryck för att litteratursamtal är av 

stor betydelse för elevernas inlärning och utveckling av litterära kunskaper. Molloy 

(2003) och Chambers (1994) betraktar å sin sida boksamtalet, vilket hålls med 

utgångspunkt ifrån elevernas egna erfarenheter, som en ingång till elevernas 

subjektiva förankring i texten och på sikt även som en öppning för eleverna till att 

utvecklas som läsare. Genom boksamtalen och skrivandet blir eleverna mer 

engagerade och motiverade till innehållet i litteraturundervisningen och därmed ökar 

även förståelsen, som nedanstående citat belyser: 
 

– Det blir kanske lite tråkigt att bara lyssna på litteraturundervisning, men jag vet inte riktigt hur de 
ska göra. Det beror även på hur de pratar om det. Pratar de om något de känner till då är det oftast 
lite roligare att lyssna på också. (Elinor, 19 år) 

 
Gymnasieeleverna i undersökningen upplever dessutom, som nittonåriga Therese 

tidigare uttalat sig om, författarbesök som intresseväckande inför litteraturläsningen, 

eftersom de då får en möjlighet att diskutera med författaren och de kan dessutom få 

insyn i hur en författare arbetar. Persson (2000) uttrycker att eleverna bör ges tillfälle 

att tänka igenom hur det kommer sig att de tycker om en viss sorts böcker, film eller 

dylikt. Eleverna bör även tillåtas att ha en egen litterär smak utan att bli ifrågasatta. 

Precis som Elinor, 19 år, till viss del ger uttryck för: ”[D]et hänger mycket på lärarens 

sätt och film är ju lite lättare”. Upplevs inte de egna litterära valen som acceptabla 

kan det leda till att eleven inte känner sig delaktig i den litterära gemenskapen och 

känner av samma anledning ingen motivation till densamma.  

     Studiens resultat tyder även på att det inte finns något synonymt mellan ny 

skönlitteratur och högre grad av motivation hos informanterna. ”Utbudet av böcker 

tycker jag är för dåligt. Ja, alltså det mesta är ju nytt och så här nya böcker och sånt. 

Det finns ju annat och äldre som är spännande, tycker jag.” (Max, 16 år) Som det 

framgår av citatet kan istället för mycket skönlitteratur från en och samma tidsålder 

upplevas som likriktad och detta inträffar oavsett om det är aktuell skönlitteratur det 

är frågan om. Vad är det då som motiverar informanterna? Som det sannolikt har 

framgått av ovanstående spelar valet av skönlitteratur en mycket stor roll för dem 

oavsett ålder, men det finns även exempel på att de själva kan känna sig villrådiga: 
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”Ja, det har dom frågat mig många gånger. Ja, det är väl inte så mycket […] bara jag 

får välja mina egna böcker”. (Viktoria, 16 år) 

5.1.3 Elevernas litterära valmöjligheter 

Persson (2000) understryker att samtliga författare, vilka existerar i skolans värld, inte 

anses bidra till någon ökad kunskapsinlärning när det gäller litteraturläsning. Likväl 

påstår Persson att läsning av flera olika författare kan öka elevers insikt om 

omvärlden. Det handlar, enligt Persson, endast om att hantera skönlitteraturen på 

rätt sätt. Olin Scheller (2007) håller med om detta och beskriver hur elever och lärare 

förmedlar helt olika litterära tolkningar. Den skönlitteratur som en pedagog förordar 

som betydelsefull för elevernas bildning kan eleverna uppleva som fullständigt 

intetsägande. Elinor, 19 år, anser att det oftast är på det viset. ”Ja, förutom 

kurslitteratur och läroböcker så har det varit exempelvis mycket Shakespeare och 

sånt och exempelvis Dvärgen av Pär Lagerqvist.” För att den här intetsägande 

elevsituationen inte ska uppstå krävs det att läraren är ytterst uppmärksam på vilken 

litteratur som eleverna känner igen sig i eller på något sätt kan identifiera sig med. 

Olin Scheller framhåller med anledning av detta att pedagogens val av texter oftast 

inte går ihop med elevernas smak. ”Ja, i svenskan blir det ju oftast det som läraren 

bestämmer.” (Cindy, 19 år) Innebörden blir inte endast att skönlitteraturen upplevs 

vara tråkig av informanterna, utan det undanröjer även möjligheter till en för eleverna 

fördjupad förståelse av den lästa skönlitteraturen. Bland informanterna finns det dock 

motsatta reflektioner om läsning av skönlitteratur i svenskämnet. 
 

– Jag tycker att vi ska få läsa mycket mer i skolan på svenskan. Vi ska inte bara arbeta med 
skriften och stavning utan vi ska också läsa. Det lär man sig mycket mer på tror jag. Man utökar sitt 
ordförråd när man läser. Vi har nog läst tre böcker på tre år. (Robin, 16 år) 

 
     Läroplanerna, det vill säga Lpo 94 (SKOLFS 2006:23) och Lpf 94, (SKOLFS 

2006:24) tydliggör att ett av skolans uppdrag är att eleverna ska få möjlighet att 

reflektera över sina erfarenheter. I Lpo 94 står bland annat att ”skolan skall sträva 

efter att varje elev reflekterar över erfarenheter”. (s. 9) Läraren ska följaktligen ”utgå 

ifrån varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande”. (s. 12) 

Lpf 94 redogör för att ”skolan ska sträva mot att varje elev […] kan använda sina 

kunskaper som redskap för att, reflektera över erfarenheter”. (s. 9) Även här beskrivs 

att ”läraren skall utgå ifrån den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter 

och tänkande.” (s. 11) Ytterligare ett styrdokument, vilken reglerar skolans 
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verksamhet, är skollagen (SFS 1985:1100). I fjärde kapitlet, 2 §, står för grundskolan 

att ”eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas. Omfattningen och 

utformningen av elevernas inflytande skall anpassas efter deras ålder och mognad.” 

Motsvarande formulering för gymnasieskolan finns i det femte kapitlet. Det finns inga 

tveksamheter angående det faktum att eleverna faktiskt ska ha möjlighet att påverka 

i skolan. Frågan är snarare om studiens informanter upplever att de har möjlighet till 

en konkret påverkan i svenskämnets litteraturundervisning. ”Ja, jo, vi får ju välja 

ibland. […] Det är ju, alltså det är ju inte alltid det finns nåt, eller jag menar det är ju 

alltid uppritat vad det ska handla om.” (Max, 16 år) 

     Det finns uppenbarligen en tveksamhet bland undersökningens elever, angående 

deras möjligheter att påverka de litterära valen i skolan. En av de äldre informanterna 

utrycker följande åsikt angående möjligheterna till det egna skönlitterära valet: ”Ja 

inte så mycket, det är först nu vi har fått välja helt fritt, typ Kafkas Processen.” (Elinor, 

19 år) En av informanterna upplever dessutom att de gånger det faktiskt förekommer 

att det finns ett eget skönlitterärt val innebär det med all sannolikhet att det inte är 

något betydelsefullt som ska hanteras. ”Nja, det har ju hänt men det är sällan och då 

är det läsning bara för läsningens skull.” (Viktoria, 16 år) Någon informant uppgav 

dock att de fick välja skönlitteratur själva åtminstone under särskilda och givna 

förutsättningar. Även om alla informanterna är rörande överens om att de vill kunna 

välja skönlitteratur själva finns det å andra sidan informanter i undersökningen vilka 

kan se en fördel med att inte alltid få välja helt fritt. De finns företrädesvis bland 

gymnasieeleverna som exempelvis säger: ”Jag kan fortfarande tänka på Thérèse 

Raquin för den var sådär liksom konstig, så jag tycker den var bra. Jag hade aldrig 

läst den annars, om inte läraren sagt att vi skulle göra det.” (Elinor, 19 år) Elinors 

reflektion över sitt eget val kan bero på att eleverna i undersökningen själva uppger 

sig ha ganska stereotypa idéer om vad de kan välja för slags litteratur, om de fick 

möjlighet att välja helt fritt inom litteraturundervisningen i svenskämnet. Sannolikt 

beror det på att informanterna bitvis är medvetna om svenskämnets innebörd och 

vilka undervisningsmål det ska förmedla. ”Olika genrer, just för att man inte ska läsa 

samma genre hela tiden.” (Elinor, 19 år) 

     Vikten av att eleverna ska ha inflytande på det litterära valet går ändå inte att 

förringa. Både Malmgren (1983) och Chambers (1994) betonar betydelsen av elevers 

möjlighet till egna litteraturval i svenskämnet. Elevers egna val kan leda till att de kan 

identifiera sig med det de läser och på så sätt erhålla en större uppskattning av 
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skönlitterär läsning. ”Det ska ha med verkligheten att göra och inte fantasier. Jag är 

inte mycket för fantasier och overkliga saker. Det ska vara tänkbart. Annars kommer 

jag inte in i boken.” (Sofie, 19 år) 

     Román (2006) understryker att urvalet av litteratur i svenskämnets 

litteraturundervisning till viss del kan vara styrt av slentrian. Han förklarar det med att 

tidigare fastställda normer, det vill säga det som av samhället betraktas som viktig 

läsning inom svenskämnets litteraturundervisning, med automatik följer med in i 

framtiden som en förutbestämd självklarhet och skönlitterär kanon. Cindy, 19 år, ger 

uttryck för den åsikten: ”När vi exempelvis läste Dvärgen av Pär Lagerqvist, då skulle 

ju hela klassen läsa den och då fick vi inte välja.” Litteraturundervisningens 

skönlitteratur kan till följd av detta vara densamma under en längre tidsperiod, men 

eftersom samhället förändras över tid blir med all sannolikhet tolkningen av 

litteraturens innebörd även den förändrad. Det här syns i undersökningens resultat: 

”Men sen har dom ju bestämda böcker också som man måste läsa.” (Sofie, 19 år) 

Cindys och Sofies svensklärare verkar av allt att döma ha anammat Norbergs (2000) 

tankar angående gemensam och regelbunden elevläsning av skönlitteratur i helklass. 

     Trots det ovanstående har det inträffat att informanterna fått välja litteratur själva 

och då menar en av informanterna att ”[d]et är mest skönlitteratur, som man kan välja 

själv. Där är det ju romaner, deckare, verklighetsbaserade böcker och andra genrer 

eller så”. (Therese, 19 år) Informanten underskattar på så sätt delvis sitt eget litterära 

val. Deras egna skönlitterära val inriktar sig till största delen på deckare. Följaktligen 

har informanterna som väljer en deckare tydligt markerat sitt eventuella skönlitterära 

val utifrån egna intressen och erfarenheter, men informanterna som en helhet 

uppvisar trots detta en något splittrad litterär bild genom att, som tidigare nämnts, 

välja böcker om djur, militärhistoria eller verklighetsbaserade böcker.   

     Informanternas litterära val ser följaktligen olika ut vilket är det förväntade 

resultatet, speciellt med tanke på att de är olika individer med skilda intressen och 

erfarenheter som medföljer i deras sociala bagage. Det finns således anledning att 

anta, som Malmgren (1986) hävdar, att pedagogens val av skönlitteratur missgynnar 

en del elever på grund av att de i högre grad är kontextberoende. Det här innebär att 

eleverna är vana vid och föredrar en viss kategori av skönlitteratur. Informanternas 

intressen och erfarenheter tillgodoses förhållandevis lite på grund av att deras 

valmöjligheter är begränsade och av den orsaken är även deras delaktighet och 

motivation till svenskämnets litteraturundervisning begränsad. 
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5.1.4 Elevernas syn på lärarrollen 

Uppfattningen som informanterna innehar om hur en lärare ska fungera i litterära 

sammanhang varierar naturligtvis, men tydligt är att de flesta av dem har åsikter 

angående lärarrollen. I studien framkommer olikartade uppfattningar hos studiens 

elever angående huruvida det var bäst om läraren har kännedom om den litteratur 

som eleverna förväntades läsa eller inte. Exempelvis visar en av de äldre 

informanterna prov på insiktsfullhet: ”De flesta svensklärare har testat alla genrer. 

Jag har inte råkat ut för en som inte har det, men de kan ju omöjligt läsa allt som 

eleverna har läst eller vill läsa.” (Elinor, 19 år) En del av informanterna anser för 

övrigt att det är negativt om läraren har läst litteraturen, eftersom det då finns en risk 

för att deras egna tolkningar inte har ett existensberättigande i de fall tolkningen inte 

överensstämmer med lärarens.  

     Chambers (1994) klargör att utsikten för elever att öka sitt självförtroende och sina 

kunskaper genom litteraturen tilltar, om diskussionen kring skönlitteraturen utgår från 

ett samtal där allas tankar är betydelsefulla. En av informanterna uttrycker att läraren 

följaktligen bör tänka på att ”[d]et är en fördel om man kan relatera lite till litteraturen, 

sen typ kan de ju låta bli allt det onödiga. Det gör bara att man tröttnar på att lyssna 

på dom” (Elinor, 19 år). I annat fall kan det uppstå en påtaglig risk för att eleverna 

kommer att ta avstånd ifrån skolans litteraturläsning, vilket det även finns indikationer 

på i studien. Läraren blir i sådana fall den som sitter inne med alla svaren och 

litteraturstudiernas betydelse inskränks till en, för eleven, meningslös händelse. 

”[S]en har dom ju bestämda böcker också, som man måste läsa. Olika genrer, just 

för att man inte ska läsa samma genre hela tiden”, säger Elinor 19 år en aning 

uppgivet. Ulfgard (2004) framhåller därtill att den person som väljer att bli 

svensklärare helt enkelt tycker om att läsa litteratur. Det går på grund av detta inte att 

förvänta sig en lika lidelsefull inställning till skönlitteratur hos eleverna. Av allt att 

döma syns detta tydligt i undersökningen då de flesta informanterna presenterar en 

negativ uppfattning angående läsning av skönlitteratur. Norberg (2000) anser å sin 

sida att pedagogen alltid ska ha läst litteraturen innan undervisningen tar sin början. 

På ett liknande sätt anser en del av eleverna i studien att det är positivt om läraren 

har läst skönlitteraturen. Informanterna är dessutom på det klara med att det de gör 

ska bedömas och betygsättas, och att de således inte bara läser med anledning av 

underhållningsvärdet. 
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– Det blir bättre att hon läser den för då kan hon förstå bättre vad jag pratar om. Hon kan 
betygsätta det mycket enklare och bättre om hon vet vilka åsikter det är ungefär dom jag hade. Vi 
kanske har samma åsikter. (Robin, 16 år) 

 
     Det kan sannerligen kännas naturligt att pedagogen ska ha insyn i litteraturen 

som ska behandlas på lektionen, men det bör därtill finnas en kännedom om att den 

tolkning som lärare har är just det; lärarens personliga tolkning. En av de äldre 

informanterna visar här på en viss insikt: ”[Det] beror […] ju på vad läraren har för 

intressen och så”. (Sofie, 19 år) Att som lärare ha en målmedvetenhet att påverka 

eleverna på olika sätt innebär, enligt Malmgren (1986), dessutom att läraren bör vara 

insatt i att dennes påverkan tas emot på olika sätt av eleverna beroende på deras 

inbördes skillnader när det gäller bakgrund och erfarenheter. Det finns anledning att 

ställa sig frågan om hur lärarna till studiens informanter har resonerat kring detta? 

Exempelvis anser Cindy, 19 år, följande om innehållet i litteraturundervisning: ”[D]et 

beror på i vilken utsträckning och hur viktigt just den litteraturen är”. Frågan som följer 

på Cindys uttalande blir: Hur har Cindy skaffat sig den här litterära uppfattningen om 

vad som är viktig litteratur? Svaret är uppenbart; genom sin svensklärares försorg. 

Ulfgard (2004) tar i likhet med Rosenblatt (2002) upp frågan om hur svenskläraren 

ska förhålla sig till elevers läsning av litteratur, i kombination med personliga val av 

skönlitteratur kopplat till utlärningen av genrer och litterära epoker. Ulfgard (2004) 

påpekar att läraren ska beakta elevernas sociala bakgrund och erfarenheter i 

litteraturundervisningen. Även Svedner (1999) förespråkar detta. Han hävdar 

samtidigt att eftersom undervisningens innehåll och utformning bestäms av läraren, 

bör denne vara på det klara med att det kan finnas pedagogiska metoder och 

skönlitteratur som väljs bort till förmån för den pedagogiska metod och skönlitteratur 

som läraren föredrar. Trots detta upplever flera av informanterna att läraren kommer 

med listor på vad som är godtagbar skönlitteratur. 

     För att arbeta som den inspiratör och idébank vilken läraren förväntas vara i 

svenskämnets litteraturundervisning är det grundläggande att pedagogen inser sin 

särställning i sammanhanget. Lärarens förhållningssätt under litteraturundervisningen 

kan vara direkt avgörande för om en elev avvisar eller anammar läsning. 

Grundskoleinformanten Anna presenterar sin, till en del negativa, åsikt om lärarens 

särställning angående skönlitteratur och läsning. ”För om man ska redovisa den sen 

så tycker alltid läraren något om boken och läraren tycker alltid det rätta så det blir 

mycket svårare för mig då.” Gymnasieeleverna i studien kan däremot se de direkta 
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fördelarna av att pedagogen kan använda sig av sina egna litterära erfarenheter i 

kombination med en insikt om elevernas önskemål.  

     I studien framträder det med extra tydlighet att informanterna från gymnasieskolan 

delvis har en annan syn på lärarens betydelse i litteraturundervisningen än vad 

informanterna från grundskolan har. Till skillnad från vad som kan utläsas i 

informanterna från grundskolans intervjusvar har informanterna från gymnasieskolan 

fått inblick i vem det är som kan och ska inspirera dem. Gymnasieeleverna i studien 

menar att lärarens presentation av en skönlitterär bok är omedelbart utslagsgivande 

för om boken blir läst av en del elever eller inte. Däremot framkommer det 

uppfattningar i studien vilka tyder på att lärarens läsning inte ska få inskränka på 

elevernas eventuella litterära valmöjligheter. Molloy (2003) förespråkar en 

gemensam litteraturläsning för pedagogen och eleverna. Läraren bör bli en läsande 

lärare för att öka möjligheterna hos eleverna till att förstå skönlitteraturens innebörd 

och mening. Molloy (1996) framhåller vidare att litteraturläsning i skolan sker helt på 

lärarens villkor och att det inte sker något större tillvaratagande av elevers intresse 

eller erfarenheter i skolsammanhang. Det krävs således en utveckling i 

svenskämnets litteraturundervisning där läraren snarare har en medskapande än en 

kunskapsförmedlande roll i undervisningssituationen, och detta ska även appliceras 

på tolkningen av skönlitteratur. Malmgren (1983) anser dessutom att 

litteraturundervisningen bör utgå ifrån de erfarenheter som både eleverna och läraren 

har, och med hjälp av dem förena praktik och teori på ett förståeligt sätt istället för det 

brukliga producerande av fakta som skolan vanligtvis tillhandahåller. Skolan bör, 

enligt Dewey (2004), ställa stora krav på lärarens ämnesmässiga och pedagogiska 

kunskaper för att kunna uppnå att teori och praktik möts på ett sätt som gör att det 

ena inte värderas högre än det andra. Annars inträffar det som Molloy (1996) ger 

uttryck för: ”Jag tror att när läraren går ut med sin tolkning, sin lärartext, så känner 

eleverna att deras egna erfarenheter och frågor inte ryms i klassrummet.” (s. 75) 

5.1.5 Läroböcker i litteraturundervisningen 

Det går, enligt Dewey (2004) att kombinera en skola som tar sin utgångspunkt i 

elevernas intressen och aktiviteter med ansvarsfulla studier vilka leder till djupare 

insikt hos eleverna. Enligt Svedner (1999) beror utsorteringen av viss litteratur på att 

de rådande yttre omständigheterna, såsom skolmiljö och styrdokumentens 

föreskrifter, i princip helt styr skolan. Svedner hävdar följaktligen att undervisningen 
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blir en ständigt pågående problemlösning. Detta faktum leder bland annat till en 

likriktad standardisering av läroböckers innehåll. Molloy (2003) betonar, som tidigare 

nämnts, att de flesta läroböcker innehåller ledande föreskrifter angående hur 

skönlitteraturen bör tolkas och uppfattas. Det blir på så sätt som en av informanterna 

upplever litteraturundervisningen: ”Läraren kommer oftast med sina papper på 

förslag på böcker” (Therese, 19 år). Molloy (2003) förordar av den orsaken en 

litteraturundervisning utan läroböcker, stenciler eller skolantologier, och hon menar 

att den litterära undervisningen istället ska bygga på verkliga romaner. Hennes tes 

delas för övrigt av flera av informanterna som exempelvis av Sofie, 19 år: ”Då är det 

mer, tycker jag, att man ska få läsa lite mer fritt och att lärarna inte ska ställa krav på 

vad man ska läsa.” Ulfgard (2004) poängterar visserligen att all skönlitteratur som 

pedagogen föreslår till eleverna oftast ses som läroböcker av eleverna. 

Skönlitteraturen bearbetas på grund av detta endast av eleverna på ett mer ingående 

sätt om de på något sätt ska uppvisa någon slags bekräftelse på att det lästa 

verkligen är läst, såsom vid en redovisning eller ett prov. ”Ja, läraren brukade ju ge 

oss ett par böcker som vi ska läsa och redovisa och dom läste jag ju.” (Robin, 16 år) 

Det blir på så sätt även som Årheim (2005) hävdar, att eleverna är vana vid att de 

ska ha speciella åsikter i skolsammanhang och att de med all sannolikhet ger uttryck 

för just de åsikterna istället för sina egna. I vilket fall som helst känner sig eleverna 

mer delaktiga när deras åsikter kring litteraturen verkligen efterfrågas, som en del av 

undervisningen. Med ett sådant utgångsläge ökar sannolikheten för att frågorna som 

uppkommer i samband med ett litteratursamtal är av autentisk natur, och detta 

innebär följaktligen att läraren faktiskt vill veta vad eleverna anser om 

skönlitteraturen. Dysthe (2004) understryker att autentiska elevfrågor är en väg till 

det dialogiska klassrum som eftersträvas i en situation där eleverna och deras 

intressen står i fokus. Även Chambers (1994) hävdar att elevfrågor, vilka är kopplade 

till skönlitteratur, bör vara av öppen natur. Eleverna får då en djupare förståelse vid 

kunskapsinlärningen. Följden av att använda autentiska elevfrågor blir en individuell 

elevtolkning av skönlitteraturen. Undersökningens resultat åskådliggör att flera av 

informanterna är vana vid att lärarna sitter inne med de korrekta svaren och på grund 

av detta blir elevernas svar oftast läraravläsning.   

     Elevfrågorna som ställs i gymnasieinformanternas läroböcker, Dialog klassikerna 

– Antologi (2000) och Dialog klassikerna – Litteraturhistoria (2001) är mycket riktigt 

slutna genom att de rätta svaren finns att upptäcka i lärobokstexterna. Prov på 
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skönlitterära verk med tillhörande elevuppgifter ges bland annat utifrån Strindbergs 

Tjänstekvinnans son och Ett halvt ark papper. (Dialog klassikerna – Antologi 2000) 

De här skönlitterära textutdragen ligger således till grund för elevfrågorna på August 

Strindberg, till exempel: ”2 Vilken relation har Johan till barnpigan. [---] 8 När var den 

unge mannen som lyckligast?” (s. 349) Trots detta accepterar en del av 

informanterna omedvetet läroböckernas uppgifter utan någon större reflektion över 

innebörden av dem. Det är snarare på det sättet att frågorna kan sägas uppfylla 

deras, och i förlängningen samhällets, förväntningar på innehållet och budskapet 

som litteraturundervisningen av så kallad kulturell tradition ska förmedla till dem. 
 

– Vi har läst texter av alla dom svenska författarna nu i trean, exempelvis Strindberg och Lagerlöf 
och faktiskt har en hel del varit lite intressanta. Det är ju dom svenska författarna och så, man 
känner ju till dom lite mer. (Sofie, 19 år) 

 
Sofies reflektion över de svenska författarnas stora betydelse pekar på att frågorna 

därmed även uppfattas som de styrda kontrolluppgifter de faktiskt är. I ett sådant 

sammanhang finns det inte något utrymme för elevernas individuella tolkningar av 

texten. Skolans användning av likartade litterära antologier i kombination med 

standardiserade läroböcker och samhälleliga förväntningar kan av den orsaken 

skapa en negativ elevuppfattning om svenskämnets litteraturundervisning. 

Informanten Elinor 19 år representerar de här negativa åsikterna genom sitt 

uttalande: ”Det har varit mest utdrag och sånt från antologier”. 

     Malmgren (1986) hävdar att litteraturundervisningen har blivit mer genreinriktad 

och att det i första hand gäller för eleverna att lära sig hantera olika genrer. 

Gymnasieskolans informanter uppvisar uppfattningar i den riktningen då de menar att 

genrekunskap är en nödvändighet för att kunna öka förståelsen för skönlitteraturen.  
 

– Vi har gått igenom alla olika genrer, men vi har inte läst alla. Vi har mer gått igenom vad dom 
handlar om och hur de ser ut och så. Så att man vet vad olika sorts böcker innehåller och vad det 
är för genre och så. Noveller har vi läst en hel del. (Sofie, 19 år) 

5.1.6 Skillnader mellan informantgrupperna  

Informanternas attityd gentemot läsning av litteratur är högst olikartad. Det framkom 

exempelvis att tre av de fyra informanterna från årskurs nio anser att läsning av 

skönlitteratur är en tråkig sysselsättning, samt att det endast är en av de äldre 

informanterna som är av samma mening. Utifrån intervjusvaren som 

gymnasieinformanterna förmedlar framkom inga direkt tydliga indikationer på att de 

ansåg att läsning av skönlitteratur är en totalt ointressant sysselsättning. Tydliga 
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exempel på påtagliga skillnader finns således i intervjusvaren. Ytterligare en skillnad 

är användningen av litterära titlar på olika verk och omnämnandet av författare, i 

intervjusvaren. Informanterna från gymnasieskolan räknade, som tidigare nämnts, 

upp 14 olika namn på författare och 14 skilda skönlitterära titlar, till skillnad mot 

grundskoleinformanternas två skönlitterära titlar och totala avsaknad av namngivna 

författare. Dessutom kan den enklare språkanvändningen grundskoleeleverna 

använder sig av leda till att de uppfattas som mindre socialt mogna än 

gymnasieeleverna. Intervjusvaren från grundskoleinformanterna kan av samma 

orsak upplevas som mer osammanhängande.   

     Vidare är skillnaderna betydande gällande uppfattningen om den tidsåtgång som 

läsning av skönlitteratur kräver. Gymnasieskolans informanter är oerhört medvetna 

om detta till skillnad från grundskolans informanter. De sistnämnda verkar inte ha 

funderat på den här aspekten i någon större utsträckning, men uttrycker sig mer 

tydligt när det gäller möjligheterna till att kunna påverka valet av skönlitteratur. Max, 

16 år, säger exempelvis: ”Det tycker jag inte att jag kan påverka alls så direkt.” De 

yngre informanterna uttrycker med andra ord att det inte finns några som helst 

valmöjligheter. Gymnasieskolans informanter ser å sin sida en större möjlighet till att 

kunna påverka litteraturvalen, men säger samtidigt att det oftast är pedagogen som 

bestämmer. De yngre informanterna anser därutöver att skönlitteraturen de läser i 

skolan inte är till för deras egen personliga utveckling till skillnad mot de äldre 

informanterna. Gymnasieskolans informanter kan till viss del se vad syftet med 

litteraturundervisningen är och att de förmodligen kommer att ha nytta av den här 

kunskapen i framtiden. De är dessutom mer på det klara med lärarens stora 

betydelse vid genomförandet av litteraturundervisningen. Grundskolans informanter 

har av allt att döma inte lika mycket egna upplevelser att relatera till i sina 

litteraturstudier som gymnasieskolans informanter, men sammantaget är 

informanterna ändå helt överens om att valet av skönlitteratur spelar stor roll för i 

vilken utsträckning deras intresse väcks. 

     De två informantgruppernas tidigare nämnda olikheter, gällande upplevelserna 

inom svenskämnets skönlitterära undervisning, visar sig således inte i graderingen 

av hur mycket deras egna intressen togs tillvara i svenskämnets 

litteraturundervisning. Istället verkar den skillnaden vara högst marginell. De äldre 

informanternas värderingar har ett medelvärde på cirka 2,5, på skalan ett till fem, i 

relation till de yngre informanternas värderingar som har ett medelvärde på cirka 2,3. 
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Differensen ger därmed ett sken av att vara högst obetydlig, men det går inte att göra 

en sådan jämförelse utan att ta hänsyn till att det finns ytterligare aspekter som 

spelar in, som exempelvis att de äldre informanterna har en större insikt och 

erfarenhet av litteraturundervisningens utformning och innehåll. Således har de en 

bättre kännedom om vad undervisningen är tänkt att förmedla. Insikten hos de äldre 

informanterna beror på den naturligt fortlöpande sociala utvecklingen hos dem. Det 

innebär att vuxenlivet med alla dess aspekter gör sig gällande i en allt större 

utsträckning. Malmgren (1986), Rosenblatt (2002) och Molloy (2003) understryker att 

en individs sociala utveckling och mognad vanligtvis sker successivt och detta är en 

förklaring till informanternas, vid en första anblick, likartade betygsättning. Bommarco 

(2006) hävdar, i likhet med Årheim (2005) och Persson (2000), att grunden till 

elevernas litterära intressen finns att hämta i medias värld och således blir detta 

deras litterära samt sociala erfarenhetsbas, och med tanke på ålderskillnaden mellan 

informantgrupperna uppstår det av den orsaken naturliga olikheter i en 

betygssättning på innehållet i svenskämnets litteraturundervisning. Norberg (2000) 

anser att litteraturläsning främst är ett medel till att lära eleverna hur social interaktion 

är tänkt att fungera och de äldre informanterna uppvisar följaktligen en större insikt 

på detta område. Sifferbetyget de yngre informanterna ger på svenskämnets 

litteraturundervisning har följaktligen en annan innebörd än den de äldre 

informanterna avser. De båda informantgrupperna utformar sina åsikter med olika 

utgångspunkter och av den anledningen kan inte sifferbedömningarnas resultat 

tolkas som jämförbara i realiteten. 

     Ovanstående påpekanden kan förstås inte anses ge ett vetenskapligt belägg för 

att de äldre informanterna är insiktsfullare och mognare än de yngre informanterna, 

men resonemanget pekar dock på att det förekommer distinkta skillnader mellan 

undersökningens två informantgrupper trots att informanternas sifferbedömning vid 

en första anblick kan upplevas som likartad.   

5.2 Konsekvenser för lärarrollen 

Förtrogenhet, vilken är en av de fyra F som står omnämnda i läroplanerna för hur 

kunskapsutveckling sker, står för en känsla av att veta när, om och varför något ska 

göras. (Carlgren, 1999) Den känslan kan inte pedagogen ta från sina egna 

erfarenheter utan den ska grunda sig på elevernas tidigare upplevelser. För att 

eleven ska möta den, för honom eller henne, bästa lärandesituationen i skolan ska 
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således pedagogen alltid ha detta resonemang i åtanke i sin planering av 

svenskämnets litteraturundervisning. Detta faktum har studiens resultat påvisat med 

stor tydlighet. Även Rosenblatt (2002) anser att elevernas sociala bakgrund är en 

viktig faktor beträffande skönlitteratur. Svenskläraren är med anledning därav skyldig 

att ha personlig insikt i varje enskild elevs läsvanor och detta upplevs inte 

pedagogerna till undersökningens informanter inneha fullt ut. Frågan är emellertid om 

detta kan anses vara fullt genomförbart för en enskild lärare i dagens skola.  

     Pedagogen bör även vara uppmärksam på hur ett ensidigt val av en del 

skönlitterära texter kan generera en sortering av elevers möjligheter att tillgodogöra 

sig dem och det på grund av de olika erfarenheter med vilka eleverna kommer till 

skolan. Ett enkelspårigt litteraturval kan till och med utesluta en del elever ifrån 

svenskämnets litteraturundervisning, speciellt när det gäller deras möjligheter till 

identifiering med texten. Malmgren (1986) anser på liknande sätt att uppdelningen av 

texter i olika avdelningar, där somliga litterära genrer anses vara mer betydelsefulla 

än andra, på sikt leder till en ökad indelning av människor i olika sociala klasser. Den 

här aspekten på informanternas litteraturval tycks både informanterna och deras 

svensklärare vara relativt medvetna om. Svensklärarna försöker få informanterna att 

läsa skönlitteratur från ett antal skilda litterära genrer för därigenom öka deras 

litterära repertoar. Informanterna, i synnerhet de från gymnasiet, är medvetna om att 

alla genrer inte är lika mycket värda i skolsammanhang. Skolan har, i likhet med det 

övriga samhället, förändrats och en specialisering är alltmer framträdande i olika 

sammanhang på bekostnad av ett bredare och allmännare kunskapsområde. 

Malmgren framhåller att det innebär att medelklassbarnens erfarenheter ligger 

närmare det litterära fält vilket eleverna möter i skolan. Medelklassbarnen upplevs 

genom det här resonemanget vara mer kontextoberoende och gynnas av den 

anledningen i svenskämnets litteraturundervisning i skolan. Att en del elever har 

företräde framför andra är inte förenligt med skolans värdegrund, oavsett vilken 

situation det gäller. Av den orsaken bör pedagogen ha en medvetenhet om vikten av 

att välja rätt skönlitteratur till litteraturundervisningen i svenskämnet.  

     Efter att ha tagit del av den forskning som ingår i studiens forskningsbakgrund kan 

vi konstatera att elevers erfarenheter alltid bör finnas med i litteraturundervisningen. 

Frågan är vad pedagogen ska göra i de fall de anser att eleven behöver särskilda 

kunskaper inför framtiden samtidigt som eleven inte kan förankra de kunskaperna i 

sitt tänkande? Ladberg (2000) påpekar visserligen att undervisning ska bygga ”vidare 
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på de kunskaper eleven redan har – eller borde göra det” (s. 8) eftersom det, enligt 

Ladberg, är då inlärning fungerar bäst. ”[E]ller borde göra det” (s. 8) och 

undersökningens resultat pekar på att så inte alltid är fallet. Precis som den 

sistnämnda frågeställningen ger uttryck för kan det uppstå situationer där elevens 

erfarenheter inte räcker till. Det finns därutöver en möjlighet att elever kommer till 

skolan med erfarenheter och intressen vilka inte efterfrågas i skolsammanhang. På 

sikt skapar det en situation som leder till ett sämre självförtroende samt bristfällig 

kunskapsinlärning hos eleven. Inte att förglömma är att läraren samtidigt har ett 

betydande ansvar för att skolans styrdokument följs. 

     Det är för de flesta människor i samhället bekant att det är politiker som reglerar 

skolans verksamhet. Politikerna tar i bästa fall hjälp av forskare, vilka arbetar med 

pedagogik och didaktik. Det är följaktligen inte de personer vilka arbetar och är 

yrkesverksamma inom skolan som styr över vilka kunskaper som ska förmedlas där, 

eller hur kunskaperna ska förmedlas. Zeichner (1996) framhåller lärarperspektivet 

och beskriver hur lärare inspireras av beslutande politiker och forskare att lägga 

fokus i undervisningen på enskilda undervisningssituationer i syfte att uppnå de olika 

mål vilka har fastställts i skolans styrdokument. Enligt Zeichner finns det således en 

uppenbar risk att lärarna inte ser till helheten och på grund av detta även riskerar att 

förbise övriga faktorer såsom elevers sociala bakgrund och erfarenheter, vilka är 

med och samspelar i klassrumssituationen. På liknande sätt betonar Carlgren (1999) 

att det gäller för pedagogen att kunna se den här helheten från början. Detta sker, 

enligt Carlberg, genom att införa elevernas erfarenheter som en stomme på vilken 

skolkunskaperna sedan konstrueras. Sker inte detta kan betydelsen av elevernas 

kunskapsinhämtning i skolan ifrågasättas. Det sistnämnda kan på samma sätt utgöra 

en försvårande möjlighet för lärarna att verkställa sitt uppdrag eftersom det ger en 

begränsning i det individuella perspektivet på varje elev. Det borde istället, 

konstaterar Zeichner (1996), finnas en respekt för att varje lärare själv kan ta ansvar 

för den egna undervisningen. Visst finns det en möjlighet att koncentrationen på en 

punkt kan dra uppmärksamheten ifrån en annan minst lika viktig aspekt, men i andra 

sammanhang brukar det sägas att det inte är målet som är det viktiga utan vägen dit. 

Det stämmer dock inte helt överens med skolans verksamhet där båda perspektiven 

upplevs som lika betydelsefulla av samhället.  

     Pedagogerna Eriksson och Korp (1996) uttrycker tveksamhet till om det alls är 

genomförbart att utgå ifrån elevernas intressen i undervisningen och samtidigt nå de 



 61 

av staten fastställda målen. De gör detta genom att fråga sig om kursplaner och 

läroplaner lyckas täcka upp just det som intresserar eleverna? Eftersom den 

sistnämnda frågeställningen med all sannolikhet är en utopi blir nästkommande 

fråga; ska kursplaner och läroplaner eller elevintressen ha företräde? Enligt Eriksson 

och Korp blir svaret naturligtvis att kursplaner och läroplaner ska prioriteras eftersom 

de är lagstadgade.  I kursplaner och läroplaner är paradoxalt nog ett tillvaratagande 

av elevintresset inskrivet. Det som då återstår för läraren att göra blir ett mellanting 

mellan elevers intressen och vad styrdokumenten säger. Samtidigt får inte den 

pedagogiska väg som väljs bli en hybrid med en total avsaknad av både laglig och 

kunskapsmässig förankring, utan pedagogen förväntas verkligen realisera den 

fulländade avvägningen som krävs. Hur ser den läraren ut som klarar detta? Finns 

han eller hon de facto? Vi talar inte längre om läraryrkets egentliga struktur i 

vetenskapliga termer, utan vi är snarare inne på uttryck som magkänsla eller snarare 

fingertoppskänsla. En pedagog ska följaktligen kunna förena sina egna samt andras 

intressen, erfarenheter och känslor samt väva in fakta i svenskämnets 

litteraturundervisning. Detta ska ske simultant och vid ett och samma tillfälle, och det 

ska dessutom ske på lika många sätt som det finns elever i ett klassrum.  

5.3 Metoddiskussion 

En kvalitativ forskningsmetod som används vid en undersökning, vilken sedan 

analyseras innebär att forskarens röst alltid är medverkande i lägre eller högre grad. 

Det här beror på att forskningsmaterialet genomläses, kategoriseras och tolkas vid 

analysarbetet. (Denscombe 2000)  

     Analys och slutsatser av kvalitativa data har bearbetats på ett objektivt sätt, men 

det är ändå ett faktum att forskarnas egna värderingar kan påverka tolkningen. Ett 

annat kriterium som det kan finnas anledning att förhålla sig till är urvalets storlek. 

Den är bestämd med utgångspunkt ifrån den för studien fastställda tidsramen och i 

ett beaktande av densamma ansågs det inte finnas utrymme för en mer omfångsrik 

undersökning. Konsekvensen av den avsevärda skillnaden i informantgruppernas 

intervjusvar samt i deras kännedom om litterära titlar och författare leder till att 

gymnasieelevernas intervjusvar kan bedömas vara mera uttömmande och kompletta, 

i en jämförelse med intervjusvaren från grundskoleeleverna.   

     Det framkom även vid undersökningsarbetet hur komplicerat samt oförutsägbart 

det är att genomföra intervjuer och det går av den orsaken aldrig att förutsäga vad 
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som framförs eller vad som sker under intervjutillfället. Under en av intervjuerna hade 

en grupp elever placerat sig utanför det i övrigt lugna och avskilda rum där intervjun 

ägde rum. Av någon outgrundlig anledning fick en av de här eleverna för sig att ge 

ifrån sig ett högljutt läte. Eftersom intervjun nästan var färdig underlät intervjuaren att 

göra något åt situationen och lät det hela fortskrida. Det är fullständigt omöjligt att 

avgöra huruvida, och i så fall i vilken omfattning, detta entoniga ljud påverkade 

informanten. Den intervjuade eleven uppgav dock att han inte brydde sig om ljudet. 

Däremot kan det fastställas att det till viss del påverkade intervjuaren, vilken fick 

något svårare att fokusera på själva intervjusituationen. Det finns fler anledningar till 

varför valet av intervjuplats kan spela en väsentlig roll. Under intervjuerna ställdes 

frågan: Har du några egna funderingar kring detta som du vill delge oss? (se Bilaga 

1) Samtliga informanter fick därmed möjlighet att uttrycka sina innersta tankar och 

funderingar kring svenskämnets litteraturundervisning utan några förbehåll. En enda 

informant från grundskolan har något att tillägga. Anna, 16 år, upplever att hon inte 

har lärt sig någonting. I övrigt har inte informanterna några kommentarer. De ger 

uttryck för att de, i och med våra intervjufrågor, har haft möjlighet att säga allt de har 

att säga angående svenskämnets skönlitterära avdelning. Det är för oss svårt att tro 

att vi har lyckats med konststycket att ställa de perfekta intervjufrågorna och till följd 

av det lyckats uttömma detta ämne fullständigt. Det är mer troligt att 

omständigheterna, att vi under intervjuerna fortfarande befinner oss i skolans värld, 

påverkar informanterna väsentligt. Elever, i detta fall studiens informanter, har av allt 

att döma en så pass utpräglad känsla för att skolan inte efterfrågar vad eleven i 

realiteten tycker, att detta fenomen med all sannolikhet även påverkar vårt 

undersökningsresultat. Avgränsade intervjufrågor som leder i ett begränsat antal 

riktningar känns till synes överkomliga att svara på, medan en riktigt bred fråga inte 

upplevs vara tillräckligt konkret. Sett ur det perspektivet borde intervjuerna ha ägt 

rum i en helt annan miljö. Även det faktum att informanterna är ungdomar och att 

intervjuarna är vuxna personer påverkar intervjusituationen genom att vuxna 

personer generellt sett har en viss auktoritet i förhållande till ungdomar. 

     Den här undersökningen begränsades till åtta elever, men trots studiens ringa 

omfattning ger informanterna uttryck för olika inställningar till hur de anser att deras 

intressen och erfarenheter tas tillvara i svenskämnets litteraturundervisning. Det 

finns, som tidigare nämnts, alltid en tveksamhet kring intervjuer huruvida 

informanterna har lämnat de svar de tror att intervjuaren vill ha eller om de verkligen 



 63 

har uttryckt sina egentliga åsikter. Det är nästan ogenomförbart att kunna bedöma i 

vilken utsträckning ett sådant synsätt har påverkat studiens resultat, även om det 

naturligtvis påverkar. Vår ringa erfarenhet när det gäller att intervjua kan dessutom 

anses inverka till undersökningens nackdel, även om våra intervjukvaliteter höjdes 

allteftersom intervjuerna fortskred. Kvale (1997) poängterar ”att lära sig att bli 

intervjuare sker genom att intervjua”. (s. 136) En poäng vi således instämmer med till 

fullo. En annan färdighet som höjer intervjuarens kvalitet är att konsten att vara tyst 

och att låta intervjupersonen tänka efter under en intervju, vilket även Kvale ger 

uttryck för. Efter pilotintervjun genomfördes en obetydlig korrigering av 

intervjuguiden, vilken för övrigt fungerade på ett tillfredsställande sätt.  

5.4 Förslag på fortsatt forskning 

Utifrån den här studiens resultat kan det vara intressant att studera i vilken 

omfattning det finns några skillnader mellan manliga och kvinnliga elever, det vill 

säga ur ett genusperspektiv, när det gäller synen på hur elevernas intressen tas 

tillvara i litteraturundervisningen i svenska. Dessutom kan det vara av intresse att 

undersöka eventuella avvikelser angående samma fråga mellan olika skolor. 

Ytterligare förslag på fortsatt forskning är att undersöka om det förekommer några 

olikheter gällande tillvaratagandet av elevernas intressen och erfarenheter mellan 

gymnasieelever som studerar på olika gymnasieprogram. Slutligen kan även 

svensklärares litteraturdidaktiska reflektioner studeras i en jämförelse med den 

gängse undervisningstraditionen, för att exempelvis undersöka hur skönlitteratur 

introduceras för eleverna.  

6 SLUTSATSER 
Uppsatsens problemformuleringar upprepas för att öka möjligheten till en 

överskådligare bild av resonemanget som följer: Vilken inställning har elever till 

skönlitteratur, i skolan och på fritiden? I vilken utsträckning känner sig elever 

delaktiga och motiverade av svenskämnets skönlitterära innehåll?        

     Det visar sig att vår förmodan som presenteras i uppsatsens inledning stämmer 

förhållandevis väl överens med resultaten i undersökningen, det vill säga att ”[vi] 

upplever […] elevernas inflytande och delaktighet i litteraturundervisningen [som] 

väldigt begränsad, trots att föreskrifter och regler i styrdokument och skollagen pekar 

på att det motsatta ska gälla” (s. 6). Med tanke på Deweys hypoteser (2004) där han 
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ger uttryck för att skolans kunskapsförmedling inte utgår ifrån elevernas egna 

erfarenheter och i kombination med innebörden av skollagen (SFS 1985:1100), som 

hävdar att motsatsen ska gälla, är det tänkbart att ifrågasätta i vilken utsträckning 

skollagen egentligen efterlevs i den svenska skolan.  

     En majoritet av studiens elever anser att läsning av skönlitteratur är en monoton 

sysselsättning och andra aktiviteter prioriteras således före litteraturläsning. Det här 

förhållandet anses bero på att undersökningsdeltagarna inte tycker att det tas 

tillräckligt stor hänsyn till deras egna erfarenheter och intressen. Detta gäller även 

när det kommer till deras önskemål och val av skönlitteratur i svenskämnets 

litteraturundervisning. Nämnas ska att tidsåtgången dessutom anses spela en 

betydande roll, vid val av aktivitet. Läsning av skönlitteratur upplevs nämligen som en 

ytterst tidskrävande sysselsättning av flera informanter. Informanterna beskriver att 

de visserligen är delaktiga i svenskämnets litteraturundervisning, men anser 

samtidigt att detta i princip sker helt på pedagogens villkor. Det kan naturligtvis ses 

som en självklarhet att pedagogens röst är den som hörs mest i sammanhanget när 

inte elevernas intressen finns med i valet av skönlitteratur, utan det är istället 

skolans, samhällets eller lärarens norm för vad som anses vara skönlitterär kanon 

som är av vikt. 

     Innehållet i svenskämnets litteraturundervisning ifrågasätts på liknande sätt av en 

majoritet av studiens informanter. Gruppen av äldre informanter är för övrigt något 

mer positivt inställda till det skönlitterära innehållet vilket, som tidigare nämnts, 

bedöms bero på deras högre grad av social mognad. Det finns även betydande 

skillnader mellan informantgrupperna då de äldre informanterna visar sig vara mer 

insiktsfulla. Deras intervjusvar är mer utvecklade och de äger en större litterär 

kunskap, i en jämförelse med de yngre informanterna. Den grundläggande orsaken 

till detta upplevs som sagt vara en större social mognad, men det finns naturligtvis 

även biologiska förklaringar. Det faktum att hjärnan befinner sig under utveckling och 

att därmed människors begreppsbild förändras ständigt spelar givetvis en betydande 

roll i sammanhanget. Ju längre en person har levt desto större är sannolikheten för 

att det har skett en progression i olika sammanhang eftersom en större livserfarenhet 

har förvärvats. 

     Motivationen och inställningen till litteraturundervisning är skiftande hos 

informanterna. En del av informanterna, mestadels de äldre, inser helt klart det 

tänkta syftet med skönlitteraturen och i förlängningen även dess förmedling av 
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samhällets kulturarv, medan andra informanter inte alls inser detta. De sistnämnda 

hävdar bestämt att läsning av skönlitteratur är en totalt ointressant skolverksamhet 

för dem. Även detta kan kopplas ihop med den brist på delaktighet som de här 

informanterna upplever i svenskämnets litteraturundervisning. Det framkom med all 

önskvärd tydlighet att samtliga informanter är av den åsikten att svensklärarens 

agerande i klassrummet är det som har den största betydelsen vid 

litteraturundervisning. Är inte svenskläraren inspirerande och kunnig fungerar inte 

litteraturundervisningen på ett tillfredsställande sätt. Följaktligen ser de pedagogen 

som den viktigaste personen i klassrummet. En viss skillnad mellan informanternas 

utsagor anträffades dock genom att de äldre av dem äger en något större insikt i 

pedagogens betydelse vid litteraturundervisning. Med andra ord; läraren är i högsta 

grad den person som har möjlighet att förändra och därmed även påverka resultatet 

av svenskämnets litteraturundervisning. Med de omständigheterna i åtanke borde det 

helt självklart vara pedagogen som har det största ansvaret för vad som sker i 

klassrummet och detta oavsett vad massmedia, forskare eller politiker anser.  

     Den, i studiens inledning, beskrivna debatt som förkommer i samhället har enligt 

vår mening missat några väsentliga poäng. Skolans problem består inte endast av 

omotiverade och okunniga lärare som genomför en bristfällig undervisning, utan dess 

problem beror på helt andra faktorer. Exempelvis beror svårigheterna på samhällets, 

i vårt tycke, otillfredsställande prioritering av resurser i kombination med i princip 

oförenliga utgångspunkter gällande lärande, där elevers intressen, samhällets 

normer och statens lagstadgade styrdokument motverkar varandras förutsättningar 

till framsteg. Sammantaget skapar detta en skola där de så kallade 

kunskapsmålsproblemen upplevs befinna sig i fokus. Den bild av skolan som målas 

upp i massmedia är inte professionellt framtagen utan liknar, enligt vår mening, mest 

en amatörs trevande försök.  

     Eleverna i TV-programmet Klass 9A fick, som tidigare nämnts, nya lärare vilka 

utmålades ha ett större engagemang än vad som är brukligt i skolsammanhang. Det 

här TV-projektet resulterade i att de utvalda eleverna fick betydligt bättre betyg i flera 

skolämnen än vad som var förväntat. De uppfyllde dessutom det uppställda målet att 

bli den tredje kunskapsmässigt bästa niondeklassen i Sverige, och detta genom 

utfallet på de nationella proven. Hur ska det här resultatet tolkas? Att det endast 

behövs skickligare pedagoger för att lösa alla problem som finns i skolan? Det 

förefaller snarare som om de i TV-projektet berörda lärarna fick helt andra 
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förutsättningar än vad som är vanligt förekommande i form av ett mindre antal elever 

och föräldrar att fokusera på. Dessutom fick både lärarna och eleverna total 

uppmärksamhet på sitt arbete vilket självklart leder till att självkänslan höjs. 

Därutöver pågick projektet under en begränsad tidsperiod. Detta är även signifikant 

för resultatet eftersom både lärarna och eleverna i Klass 9A hade ett slutdatum att 

fokusera på. Det är enklare, både för dem och för elevernas föräldrar, att hålla 

motivationen på topp under en begränsad tidsperiod. En annan sak som förefaller 

helt orimlig är det faktum att en liten grupp elever får helt andra förutsättningar än 

vad landets övriga elever, vilka oftast befinner sig i motsvarande situation, erhåller 

och det med samhällets goda minne!  

     Helt självklart visade TV-programmet Klass 9A ändå på några tydliga 

sakförhållanden inom skolans verksamhet. Pedagogerna som ingick i Klass 9A 

berättade helt öppet att de bortsåg från styrdokumenten i sin undervisning. Är det 

acceptabelt? Är det på det viset lärare ska resonera? Det skriver åtminstone under 

på det faktum som även Eriksson och Korp (1996) åskådliggör; att styrdokument och 

verklighet inte alltid strävar åt samma håll. Läraren är den som bäst kan avgöra vad 

som ska ske i varje skolsituation, och generella föreskrifter i form av olika 

styrdokument som ska gälla för alla kan till viss del vara hämmande för skol-

verksamheten. Pedagoger behöver få möjlighet att ge varje elev den tid som 

vederbörande är i behov av för att denne ska kunna utvecklas inom den av samhället 

föreskrivna ramen. Först då blir det möjligt för läraren att erbjuda den mest 

gynnsamma lärandemiljön för elevens fortsatta tillvaro och situation, vilket de 

rådande läroplanerna Lpf 94 (SKOLFS 2006:24) och Lpo 94 (SKOLFS 2006:23) 

föreskriver ska möta eleven i skolan. Skolans nuvarande situation erbjuder oftast inte 

de här tidsresurserna. Skolan och pedagogen bör på samma sätt, som Klass 9A, få 

högre status och de samhällsresurser som den faktiskt behöver. Samhället, 

exempelvis i form av journalister, politiker, föräldrar eller så kallade sakkunniga 

experter, blir till slut tvungna att inse att skolan representerar framtiden. Skolan är av 

den orsaken förtjänt av ett engagemang värt namnet. Genom skolan skapas 

framtidens samhälle. Vilket samhälle vi vill ha? Det mest oroväckande är trots allt att 

samhället accepterar den här något snedvridna beskrivningen av skolan. Skildringen 

sker mestadels genom att alla tänkbara yrkesgrupper uttalar sig om skolan och anser 

sig ha de bästa insikterna om hur skolan ska skötas. Det är på så sätt pedagogens 

annars självklara auktoritet undergrävs. Samhället sätter på grund av detta krokben 



 67 

på sig själv eftersom debatten snarare borde handla om att höja pedagogens 

samhällsanseende, i kombination med bättre fokus på tillvaratagande av elevers 

erfarenheter och intressen. Vår studie visar även tydligt vilken person informanterna 

litar till när det gäller deras inhämtning av kunskaper gällande svenskämnets 

litteraturundervisning och den personen är pedagogen. Uppenbarligen är det inte 

eleverna som ifrågasätter var kunnandet finns.  

     Ergo: För att pedagogen ska ha möjlighet att ge eleverna det de behöver, i 

förhållande till svenskämnets litteraturundervisning, borde det därutöver finnas 

samhällsresurser som överensstämmer till fullo med skolans fastställda mål och 

riktlinjer. 

7 SAMMANFATTNING 
Undersökningen belyser de inställningar som informanterna från grund- och 

gymnasieskolan ger uttryck för gällande användningen av skönlitteratur i skolämnet 

svenska, för att på så sätt erhålla en insikt om i vilken utsträckning deras 

erfarenheter och intressen tillgodoses i svenskämnets litteraturundervisning. 

Undersökningsmetoden som används är av kvalitativ natur och den har genomförts i 

form av intervjuer. Intervjusvaren har kategoriserats och analyserats med stöd av 

styrdokument, tidigare forskning och studiens teoretiska utgångspunkter, som är det 

sociokulturella perspektivet och läroplanens fyra F samt att lärande i en betydande 

utsträckning bör bygga på elevens erfarenheter och intressen. Studiedeltagarna 

består av fyra gymnasielever och fyra elever från skolår nio på grundskolan, 19 

respektive 16 år gamla. Det framkommer att det finns betydande skillnader angående 

huruvida informanterna känner sig motiverade och delaktiga i svenskämnets 

litteraturundervisning, men att de ändå är helt överens om att pedagogen ensam styr 

klassrumsverksamheten. Informanterna hävdar dessutom att deras erfarenheter och 

intressen oftast åsidosätts i svenskämnets litteraturundervisning. Inställningen 

eleverna i studien har gentemot läsning av skönlitteratur i skolans regi visar sig vara 

relativt splittrat. Omkring hälften av informanterna är något mer positivt inställda till 

svenskämnets litteraturundervisning. Det är för övrigt en majoritet av de yngre 

informanterna som innehar en negativ åsikt om litteraturundervisning. Studiens mest 

betydelsefulla slutsats är att samtliga av studiens elever ansåg att pedagogens 

agerande är av största betydelse vid litteraturundervisning i svenskämnet. 

Sammanfattningsvis erbjuder undersökningen en ökad förståelse för hur elever 
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tänker gällande skönlitteratur. De slutsatser som dras utifrån diskussionsavsnittet är 

att lärare och elever inte alltid möts i samförstånd när det gäller urvalet och 

användningen av skönlitteratur i skolans svenskundervisning. Följaktligen inträffar 

det som didaktikern Gunilla Molloy (1996) ger uttryck för: ”Jag tror att när läraren går 

ut med sin tolkning, sin lärartext, så känner eleverna att deras egna erfarenheter och 

frågor inte ryms i klassrummet.” (s. 75) 
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BILAGA 1 
Intervjuguide  
 
Inledande frågor 

1. Vad vill du arbeta med i framtiden? 
a) Vilken slags utbildning kräver det? 

b) Varför är det ett bra yrke?  

 

Specifika frågor 

2. Vilken inställning har du till läsning? 

3. Hur ofta läser du på fritiden? 

a) Vad läser du då? 

4. Vilken litteratur läser du i skolans undervisning? 

5. I vilken omfattning anser du att skolans litteraturundervisning innehåller 

litteratur (texter) som du finner intressant?  

6. Hur kan du påverka skolans val av böcker (eller texter) i 

litteraturundervisningen? 

7. I vilken utsträckning tycker du att dina intressen (hobbys, idrott med mera) och 

livserfarenheter tas tillvara i litteraturundervisningen? (Gör en bedömning på en 

skala 1-5, där 1 är mycket lite och 5 är mycket ofta.) 

8. I vilken omfattning har du möjlighet att själv välja vad du läser för litteratur i 

skolan? 

a) Om detta har skett vad bestod litteraturen av då (innehåll, genre)? 

b) I vilken utsträckning tycker du att det är viktigt att läraren ska ha läst litteraturen 

som ni ska läsa?  

9. Hur kan skolan (läraren) öka din motivation inför litteraturundervisningen? 

 

 

Avslutande fråga 

10. Har du några egna funderingar kring detta som du vill delge oss? 
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BILAGA 2 
 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter som ska genomföra ett uppsatsarbete inom svenskämnet och 

behöver av den orsaken intervjua elever angående deras tankar och uppfattningar 

vad gäller den litteratur som används i skolan. Intervjun kommer att utföras då det 

passar eleven bäst och tar cirka 15 minuter. Den kommer dessutom att spelas in på 

band med anledning av att det inte är möjligt att anteckna allt som sägs under tiden 

ett samtal pågår. Din sons/dotters namn kommer inte att finnas med vare sig på 

bandet eller på det kommande uppsatsarbetet. Det är endast en av oss som kommer 

att genomföra intervjun och i ert fall blir det X X. Din son/dotter har gett sitt 

medgivande till en intervju och vi behöver även ditt medgivande som 

vårdnadshavare.  

 

 

Ort och datum 

 

 

 

Elevens namn 

 

 

 

Vårdnadshavarens namn 

 

 
 

 

 

 
 

 


