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Abstract 
 
Syftet med denna studie har varit att få insikt i hur arbetet med skönlitteratur kan 
läggas upp för att nå ett dialogiskt klassrum, under de senare skolåren. Vår intention 
har även varit att undersöka vilka arbetsmetoder som är vanligt förekommande hos 
de lärare som ingått i undersökningen. Undersökningen bygger på intervjuer med 
sex pedagoger, varav hälften verksamma på grundskolan och hälften inom 
gymnasieskolan.  
   Resultatet visar att arbetet med skönlitteratur är utbrett och att arbetsmetoderna till 
viss del kan beskrivas som dialogiska. Lärarnas intention är att bedriva en 
undervisning, vilken syftar till dialog och samspel men det används även metoder 
som främjar envägskommunikation. Av studien kan det utläsas att pedagogernas 
arbetslivserfarenhet påverkar valet av arbetsmetoder. I utformandet av 
undervisningen tas dock stor hänsyn till elevgruppen, dess förutsättningar och 
behov. 
 
 
 
Ämnesord: arbete med skönlitteratur, dialogisk undervisning, diskussion, reflektion, 
skönlitteratur  
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1. Inledning och bakgrund 
I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (1994) 

kan det läsas att ”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika 

möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att 

kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (Utbildningsdepartementet, 

1994 [www]). Att läsa mycket texter kan utveckla det egna språket, tänkandet, förståelsen för 

andra människor samt intellektet. Som blivande svensklärare anser vi att skönlitteraturens 

betydelse i undervisningen är stor. Erfarenheter, både från den verksamhetsförlagda 

utbildningen (VFU) och egna skolgången, säger dock att texter ofta används på ett monotont 

och icke reflekterande vis. Vi har upplevt att elever många gånger får en bok att läsa när 

tillfälle ges. Bokens handling skall sedan återges i ett kortfattat referat som lämnas in till 

läraren för bedömning. Här sker inget utbyte av tankar eller reflektioner mellan lärare och 

elev, det finns ingen dialog. Eleven får inte någon respons på det som skrivits och ingen 

möjlighet att diskutera och reflektera över olika saker i boken som denne funnit intressant, 

roligt, skrämmande etcetera.  Denna metod innebär en envägskommunikation och våra 

erfarenheter beskriver alltså inte en dialogisk klassrumssituation där både lärare och elever är 

aktiva.  

Erfarenheter från utbildningen säger dock att det i samspel med andra är lättare 

att förvärva ny kunskap samtidigt som det ges utlopp för egna tankar, vilket också kan vara 

stimulerande för många elever. Moderna inlärningsteorier fokuserar på de sociala aspekterna 

av inlärning. I en social inlärningssituation ses även elevens kulturella bakgrund samt det 

sociala samspelet i klassrummet som en viktig del av inlärningsprocessen (Dysthe, 1995:48f). 

Enligt skriften Lärarnas yrkesetiska principer (2006) bör verksamma pedagoger arbeta utifrån 

en vetenskaplig kunskapsbas och vidareutveckla sina metoder enligt aktuell forskning. Lärare 

har därför ett ansvar att utveckla sin kompetens när det gäller innehållet i undervisningen 

(Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund, 2006 [www]). Skönlitteratur kan enligt vår mening 

föras in i undervisningen på ett positivt sätt så att både lärare och elever kan få ett utbyte av 

den. Detta är särskilt viktigt på gymnasieskolorna, då det i Läroplanen för de frivilliga 

skolformerna (1994) betonas att ”Skolan skall utveckla elevernas kommunikativa och sociala 

kompetens” (Utbildningsdepartementet, 1994 [www]). De val av arbetsmetoder som 

pedagoger gör påverkar elevernas utveckling och vi finner det därför intressant att undersöka 

hur arbetet med skönlitteratur ser ut idag.  
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1.1 Pedagogisk relevans 
Som blivande svensklärare är vi medvetna om att upplägget i vår undervisning kommer att 

spela stor roll för både oss själva och våra elever. Ett arbete med skönlitteratur kommer att 

kräva mycket engagemang och förmåga att variera undervisningen. Vi tycker därför att det 

kan vara intressant att undersöka vilka olika metoder som används i skolorna idag i 

litteraturundervisningen och hur samspelet mellan lärare och elever fungerar. Dagens 

forskning betonar vikten av det dialogiska klassrummet där både lärare och elever är aktiva 

(Dysthe, 1995:48f). Detta är något att sträva mot. Därför syftar denna studie till att undersöka 

vilka metoder som kan leda till detta. Resultatet av undersökningen kan förhoppningsvis ge 

blivande lärare inspiration och en plattform att stå på inför det framtida yrkeslivet. 

 

1.2 Syfte 
Utgångspunkten för uppsatsen är att undervisningens mål bör vara att uppnå lärande och 

utveckling för alla elever. Ett dialogiskt klassrum, i vilket tid ges för reflektion och samtal, 

kan vara en god väg dit (Dysthe, 1995:58f). Skönlitteratur kan vara ett redskap för att utveckla 

kunskap såväl som den egna identiteten (Bommarco m fl. 1995:12). Det övergripande syftet 

med uppsatsen är därför att förstå hur litteraturundervisning kan läggas upp för att nå en 

dialogisk klassrumssituation. Använder undersökningens pedagoger arbetsmetoder som 

främjar en dialogisk undervisning och i så fall varför? Dessutom kommer vi att ta reda på i 

vilken utsträckning skönlitteratur används i svenskundervisningen hos de intervjuade 

pedagogerna. 

 

1.3 Disposition 
Kapitel 1 inleds med Inledning och bakgrund, vilka kortfattat presenterar ämnesvalet. Därefter 

beskrivs studiens pedagogiska relevans samt dess syfte. Kapitel 2 innehåller 

”Litteraturgenomgång”, i vilken olika metoder för hur arbetet med skönlitteratur kan utformas 

beskrivs. I detta kapitel introduceras och förklaras även begreppet ”det dialogiska 

klassrummet”. Kapitel 3, som benämnts ”Empiri”, innehåller problemprecisering, metodval, 

etiska överväganden samt en redovisning och en analys av de resultat som framkommit 

genom studien. Resultatdelen är uppdelad i två avsnitt, grundskolans senare del och 

gymnasieskolan. I kapitel 4, ”Diskussion”, kopplas de forskningsrön, som det redogjorts för i 

kapitel 2, samman med den information som de intervjuade lärarna lämnat, dessutom görs 

jämförelser och påvisas likheter och skillnader. I kapitel 5 sammanfattas undersökningen och i 
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det avslutande kapitlet, ”Slutsats”, analyseras studiens resultat i förhållande till syftet. 

Avslutningsvis finns referenslista samt bilagor, vilka innehåller utskrifter av intervjufrågorna 

och de lämnade svaren.  
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2. Litteraturgenomgång 
Undersökningens teoretiska utgångspunkt utgår ifrån Gunilla Molloys (1996) och Olga 

Dysthes (1995) resonemang kring svenskundervisning och ett dialogiskt arbetssätt. Dessa 

didaktiker är framstående inom dessa områden, vilket gör deras resonemang relevant för den 

genomförda studien. 

Molloy betonar i Reflekterande läsning och skrivning (1996) att lärare bör vara 

medvetna om att de vid utformningen av sin undervisning påverkas av de lärare som de själva 

tidigare blivit undervisade av. Så som vi själva blivit undervisade, undervisar vi ofta själva. 

Detta innebär inte enbart en reproduktion av redan givna undervisningsmönster, utan även ett 

förmedlande av vad innebörden av begreppet kunskap kan anses vara. Därför är vikten av att 

reflektera över sina egna metoder och arbetssätt i undervisningen stor, eftersom dessa 

påverkar elevernas kunskapssyn. Alla lärare har olika mål för sin undervisning och relevansen 

av vilken undervisningstradition pedagogen själv företräder är stor. Därför undervisar en 

lärare aldrig ensam, utan utgör ett eko av tidigare inlärningsmönster (1996:10). Molloy menar 

vidare att det är viktigt att lärare praktiskt försöker tillämpa de tankar som finns i den aktuella 

kursplanen i sitt arbete för att undvika att reproducera den undervisningstradition de själva 

blivit skolade i. Hon hävdar även att det finns forskning som bevisar att ”ett reproducerande 

arbetssätt inte utmanar elevens egna tankar eller skapar tillräckligt goda möjligheter för 

elevernas språkutveckling” (1996:224).  

Även den kunskapssyn lärare har påverkar vilka undervisningsmetoder de väljer 

att använda.  

 

2.1 Kunskapssyn 
Kunskap är enligt Lpo 94 inget entydigt begrepp utan kan komma till uttryck i olika former, 

såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Skolans arbete bör därför inriktas på att ge 

utrymme för olika kunskapsformer och skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir 

till en helhet (Utbildningsdepartementet, 1994 [www]). Nedan definieras kunskapsbegreppet 

utifrån ett antal olika perspektiv. 

Dysthe definierar i Det flerstämmiga klassrummet (1995) begreppet kunskap på 

ett antal olika sätt. Enligt det traditionella synsättet, varpå stor del av traditionell skolpraxis 

byggts, är kunskap något som kan förmedlas och överföras. Den pedagogiska följden av detta 

synsätt är att eleven ses som passiv, som ett tomt kärl som skall fyllas med kunskap. Denna 

kunskap är förutbestämd av läraren och skall utvärderas (1995:46, 53, 222f). Ett 
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konstruktivistiskt synsätt på kunskap innebär å andra sidan att kunskap konstrueras eller 

skapas av den lärande individen när den nya informationen vävs samman med sådant 

individen vet och kan sedan tidigare. Detta innebär att kunskapen kommer att variera 

beroende på vem som lär, på grund av att olika individer bär med sig olika erfarenhet. En typ 

av konstruktivism är socialkonstruktivism, vari kunskap betraktas som något som accepteras 

eller skapas av en social grupp snarare än av en enskild individ (Dysthe, 1995:46, 53).  

Dysthe menar att en undervisning där socialt samspel betonas, hjälper eleven att 

tillägna sig delar av andra människors strukturer och kan göra kunskapen till sin egen. Följden 

av att kunskap ofta antas vara detsamma som fakta eller information, som kan överföras från 

en individ till en annan, blir att eleven ses som ett tomt kärl. Dysthe hävdar dock att kunskap i 

skolan inte är detsamma som information och fakta. En elev som kan återge eller reproducera 

fakta och siffror har ännu inte nödvändigtvis tillägnat sig kunskap. Detta sker först då den nya 

informationen integreras i den kunskap eleven har sedan tidigare. Då målet för inlärning bör 

vara att få eleven att förstå sig själv och sin omvärld samt att kunna fungera som individ och 

medlem av olika sociala grupper måste den nya kunskapen även förankras i elevens livsvärld. 

Den pedagogiska följden av ett konstruktivistiskt synsätt på kunskap blir alltså att eleven 

antas ta emot information, tolka den, koppla ihop den med tidigare erfarenheter och 

omorganisera de mentala strukturerna då detta är nödvändigt för att få en ny förståelse 

(1995:47, 48).  

 

2.2 Vad säger styrdokumenten om läsning? 
Nedan följer utdrag ur kursplanerna i svenska för grundskolan respektive gymnasieskolan. I 

utdragen tas skönlitteraturens betydelse i undervisningen, elevernas kunskapsinhämtande och 

utveckling upp. Även dess relevans för elevernas språkmedvetenhet och 

reflekterande/analytiska förmåga tas i beaktande. Dessutom betonas litteraturens betydelse för 

elevernas språk- och identitetsutveckling.  

 

2.2.1 Kursplan i svenska för högstadiet 

I kursplanen för grundskolan står det att ”Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge 

eleverna möjligheter att använda och utveckla sin förmåga att tala, lyssna, se, läsa och skriva 

samt att uppleva och lära av skönlitteratur, film och teater. Språkförmågan har stor betydelse 

för allt arbete i skolan och för elevernas fortsatta liv och verksamhet” (Skolverket, 2000 

[www]. 
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Vidare kan det läsas att ”Språket och litteraturen har stor betydelse för den 

personliga identiteten. Svenskämnet har som syfte att främja elevernas förmåga att tala och 

skriva väl samt att med förståelse respektera andras sätt att uttrycka sig i tal och skrift” 

(Skolverket, 2000 [www]). I kursplanens ”Mål att sträva mot” framhålls att undervisningen i 

svenska ska sträva efter att eleven: 
 

• utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand 

och av eget intresse, 

• utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många 

olika sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar medel för tänkande, lärande, 

kontakt och påverkan, 

• utvecklar sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor som texter med 

olika syften väcker samt stimuleras till att reflektera och värdera, 

• utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och att anpassa 

läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär (Skolverket, 2000 [www]). 

 

Något som även betonas är att ”Arbetet med språket och litteraturen skapar möjligheter att 

tillgodose elevernas behov att uttrycka vad de känner och tänker. Det ger gemensamma 

upplevelser att reflektera över och tala om”. Vidare står att läsa att ”skönlitteratur, film och 

teater hjälper människan att förstå sig själv och världen och bidrar till att forma identiteten. 

Skönlitteratur, film och teater ger möjligheter till empati och förståelse för andra och för det 

som är annorlunda och för omprövning av värderingar och attityder” (Skolverket, 2000 

[www]). 

 

2.2.2 Kursplanerna i svenska för gymnasiet 

I kursplanerna för gymnasieskolan står det att inom ämnet svenska skall ”språk och litteratur 

behandlas som en helhet där litterära, språksociologiska och språkteoretiska aspekter 

samspelar” (Skolverket, 2000 [www]). Detta skapar ett ökat språkmedvetande och en ökad 

förståelse för hur språket kan användas i olika sammanhang. Dessutom står det att 

”skönlitteratur, faktatexter och det egna skrivande skall bidra till att eleven utvecklar nya 

kunskaper och förmågan att se sammanhang och att kommunicera” (Skolverket, 2000 

[www]). 

I målen står även att eleven skall ”utveckla läsförmågan och därmed färdigheten 

att analysera och värdera olika slag av texter” samt att eleven skall ”utveckla förmågan att 

framföra egna åsikter med underbyggda argument och att analysera och kritiskt granska 
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andras argumentation”. Vidare står att eleven skall kunna ”jämföra och se samband mellan 

litterära texter från olika tider och kulturer samt mellan texter med anknytning till vald 

studieinriktning” och ” kunna tillgodogöra sig det väsentliga i en text som är relevant för 

eleven själv och för den valda studieinriktningen samt för eleven som samhällsmedborgare” 

(Skolverket, 2000 [www]). 

I bedömningen av elever skall bland annat följande beaktas: 

 

• hur nyanserat, preciserat och varierat eleven reflekterar, och argumenterar 

och på andra sätt uttrycker sig i tal och skrift, 

• hur väl eleven anpassar språket till mottagaren och situationen, 

• hur väl eleven följer grundläggande regler vid muntliga anföranden inför 

grupp, deltar i samtal och diskussioner och bemödar sig om att bli förstådd 

(Skolverket, 2000 [www]). 

 

2.3 Varför ska det läsas skönlitteratur i skolan? 
Att läsa böcker är inte en självklarhet för alla elever. Generellt är det flest flickor som tycker 

om att läsa, medan pojkar ofta har andra intressen. Enligt Molloy är det de elever som 

regelbundet läser skönlitteratur som oftast har det mest utvecklade språket och den största 

vokabulären (1996). 

Nedan följer en rad olika författares syn på värdet av att läsa och arbeta med 

skönlitteratur i skolan. Skönlitteraturens betydelse för elevernas utveckling belyser författarna 

bland annat genom att betona att identiteten, språket och empatin utvecklas samt att 

omvärldskunskapen ökar.  

 

2.3.1 Språkutvecklande 

Genom att läsa mycket texter utvecklar eleverna sitt eget språk, tänkande och sin kunskap om 

omvärlden. Den elev som läser mycket kommer att få lättare att formulera sig både i tal och i 

skrift till skillnad från den som aldrig, eller sällan läser böcker. Enligt Molloy utökas 

ordförrådet vid läsning av många texter och ordkunskap är ett viktigt inslag i all 

svenskundervisning. Med ett väl utbyggt ordförråd kan eleverna bygga upp sitt språk och 

dessutom utveckla det. Ju mer kunskap man har om olika ord desto bättre läsare och skribent 

blir man. Med ett väl utvecklat ordförråd är det även lättare att förstå andra människor, och 

göra sig förstådd i mötet med andra (1996:88). Även Per Olov Svedner menar i Svenskämnet 

 11



& svenskundervisningen (1999) att litteratur kan stimulera elevernas muntliga och skriftliga 

skapande. Genom att använda språket får de språkliga förebilder vilket troligtvis leder till att 

deras egen språkutveckling stimuleras. När eleverna läser olika böcker utökas även deras 

litterära referensramar (1999:42). I Läsa för livet (1995) hävdar Bommarco m fl. att elever 

måste få möta andra uppfattningar än enbart sina egna samt se företeelser ur andra människors 

perspektiv för att språkutveckling skall kunna ske (1995:10). 

 

2.3.2 Identitetsutvecklande 

Molloy menar att i en klassrumsdiskurs där det samtalas om skönlitteratur och texter, kan 

identifikation vara en viktig komponent att använda i samtalen. Hon säger vidare att flickor 

och pojkar ofta läser texter på olika sätt, men att sökandet efter den egna identiteten förenar 

deras läsning. Detta kan vara en viktig faktor för läraren att utgå ifrån i arbetet med litteratur. 

Genom att eleverna identifierar sig med textens karaktärer kan en diskussion om ”rätt” och 

”fel” lyftas fram i samtalet utifrån de åsikter som de olika läsarna har. På detta sätt kan 

skönlitteratur även bli en utgångspunkt för diskussioner om moral och livsfrågor (1996:98ff). 

Det är också viktigt att försöka förstå vilken litteratursyn den enskilde eleven 

har, men även vilken syn elevens tidigare lärare haft. Även det kulturella kapitalet, som 

utvecklats i hemmet, är betydelsefullt eftersom olika elever kan ha olika syn beroende på 

vilket förhållningssätt elevens familj har till att läsa böcker (Molloy, 1996:23). Även Aidan 

Chambers ser sambandet med föräldrar och barns läsvanor i hemmet i Om böcker (1987): 
 

Icke-läsande föräldrar får icke läsande barn […] Därför är tid att läsa och en miljö som 

uppmuntrar och upprätthåller läsandet ett nödvändigt inslag i barnens liv. Och det är endast i 

skolan som de flesta barn kan få den tiden och den miljön (Citerat efter Molloy, 1996:27). 

 

Genom litterära erfarenheter kan lärare hjälpa eleverna att använda sig av sina olika kulturella 

identiteter för att utforska relationer, skapa kontakter och söka förståelse med hjälp av den 

litteratur som de läser (Langer, 2005:57).  

 

2.3.3 Empatin utvecklas 

Helen Amborn & Jan Hansson diskuterar läsarens möte med de skönlitterära texternas 

personer i Läsglädje i skolan (2002). De menar att vid läsning av olika texter skapas inre 

bilder. Huvudpersonen och miljön blir bilder som läsaren ser framför sig. Bilderna kan sedan 

kopplas samman med egna erfarenheter och upplevelser, vilket leder till att livet kan 
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förklaras. När läsare träffar människor som delar samma egenskaper och livsöden som 

karaktärer de läst om, blir mötet och förståelsen för dessa personer djupare. Genom läsning 

utvecklas den empatiska förmågan eftersom skönlitteratur tolkar hur det är att vara människa 

utifrån olika förutsättningar. Läsare av skönlitteratur kan även upptäcka sådant hos sig själva 

som utan läsningen skulle ha förblivit oupptäckt (2002:23f).  

Martha C. Nussbaum, vars teorier Anders Tyrberg redogör för i artikeln Estetik 

och etik: kommunikation och läsarposition (2001), drar resonemanget än längre. Nussbaum 

ser den berättande texten som representativ för, eller till och med överlägsen den tid av ett liv 

det tar att utveckla etisk kompetens. Hon menar att människans liv, hennes strävanden, 

känslor och val endast kan förstås i berättelser. Genom uppmärksam läsning, och endast 

genom sådan läsning, kan den emotionella inlevelseförmågan och den moraliska 

uppmärksamheten tränas. Texten, ser Nussbaum, som en transparent yta som släpper igenom 

liv; bakom den eller under den kan läsaren betrakta verkliga händelser. Relationen mellan 

läsare och text är enligt denna teori problemfri; litteraturen visar och tränar, läsaren betraktar 

och försöker applicera det inlärda i sitt eget liv (Tyrberg, 2001:19f). Louise Rosenblatts 

utgångspunkt är däremot, enligt Gun Malmgren (2002), att förståelse för ett litterärt verk 

kräver att man blivit engagerad och gripits av texten. Först då finns viljan att ”helt förstå alla 

de känslor och föreställningar som författaren medvetet eller omedvetet försökt överföra till 

texten” (Malmgren, 2002, 2003:23f). 

 

2.3.4 Omvärldskunskap 

Att läsa skönlitteratur innebär, som tidigare nämnts, även att kunskapen om relationer mellan 

olika människor utvecklas, tillsammans med fantasin och det egna tänkandet. Dessutom blir 

det, vid frekvent litteraturläsning, enklare att leva sig in i andra människors situationer och 

omvärldskunskapen ökar (Molloy, 1996:88). Genom att eleverna får kunskaper i litteratur 

som hjälper dem att gå vidare i läsningen, kan de även utveckla ökad kunskap om omvärlden 

och dess historia, vilket kan ge delaktighet i en kulturell gemenskap (Svedner, 1999:43). 

Bommarco m fl. (1995) hävdar att det är av stor betydelse att läsningen för 

eleverna vidare, och vidgar deras verklighetsuppfattning så att de tar till sig nya kunskaper 

utifrån bland annat samhälle, natur, känsloupplevelser, kulturliv, livsåskådningar och olika 

ideal. Om elever genom litteraturen kan känna med andra människor och sätta sig in i deras 

situationer och byta perspektiv, öppnar sig nya sammanhang för dem (1995:10).  

Den fria läsningen, i vilken eleverna själva får välja vilka böcker de skall läsa, 

anses av en rad författare ha ett relativt lågt värde i dagens skola. Läsning ska istället 
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användas som kunskapskälla och problemställare, där ord som livs- och människokunskap är 

centrala. Bommarco m fl. menar att om litteraturläsning sker i ett meningsfullt sammanhang 

med ett bestämt syfte, kan eleverna upptäcka att skönlitteratur inte bara är till för att avnjutas 

utan även kan användas i praktiken (1995:10f). 
 

Skönlitteratur är ett levande vittnesbörd, som måste tala både till elevens intellekt och känsla. 

Den ger en unik möjlighet till inlevelse och identifikation, men också till förståelse av 

omvärlden (Bommarco m fl. 1995:12). 

 

2.4 Valet av böcker 
Olika lärare har olika sätt att integrera skönlitteratur i sin undervisning (Molloy, 1996). En del 

försöker introducera skönlitterära böcker, men efter att eleverna visat sitt ointresse ger de upp 

och lägger litteraturen åt sidan till förmån för annan undervisning. Det finns även lärare som 

själva är ointresserade av skönlitteratur och därför medvetet väljer att inte fokusera på just 

detta område. Eftersom dessa lärare medvetet väljer bort arbetet med litteratur kommer deras 

elever att i framtiden troligtvis utveckla en negativ syn på skönlitterära texter. När kunskap 

och kännedom inte finns där utvecklas ofta ett motstånd och ett främlingsskap (1996:24). 

Om man ändå arbetar med skönlitteratur är valet av böcker viktigt. Svedner 

uttrycker det såhär; ”Litteratur ska vara lust och glädje, upplevelse och underhållning” 

(1999:41). Ofta finns redan vissa böcker i klassuppsättningar på skolan och då är det lättast 

för läraren att välja någon av dem. Kanske finns inte just den bok som önskas, tillgänglig på 

skolan, och då finns risken att läraren blir bekväm och väljer någon annan istället. Molloy 

menar att detta kan bli problematiskt och att följden riskerar bli att samma böcker används år 

efter år utan att läraren reflekterar kring varför dessa böcker egentligen läses. Den didaktiska 

frågan vem undervisar jag? hamnar då i bakgrunden (1996:80). 

Hur skall lärare veta vilka böcker som engagerar eleverna? Molloy betonar här 

vikten av att lärare själva läser ungdomslitteratur för att hålla sig uppdaterade på vad som 

intresserar och attraherar eleverna och även vilka frågor de berörs av. Eleverna tappar snart 

intresset för en lärare som inte är insatt i deras verklighetsvärld och därmed inte kan associera 

till densamma. Förutsättningen för att skapa en god dialog är då nästan obefintlig (1996:80f ). 

 Molloy menar i Läraren, litteraturen, eleven (2002), vilken även publicerats i en 

bearbetad version som heter Att läsa skönlitteratur med tonåringar (2003), att en förutsättning 

för att elever inte skall avvisa en text, är att de kan identifiera sig med den. Den pedagogiska 

följden av detta blir för lärare att se och förstå vilka frågor tonåringar har med sig till skolan. 
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Identifikation är dock inte tillräckligt för att läsningen skall bli en meningsfull akt. Eleverna 

måste även övas i att skapa mening vid läsning av olika texter och dessutom själva fylla i 

deras tomrum. Den mening eleverna skapar är individuell och vid tolkning av texter finns inga 

felaktiga svar. Detta innebär att det är omöjligt att aktualisera samma frågor och värderingar i 

olika elevgrupper. Den rutinisering av lärares metodiska utformning som innebär att samma 

bok läses i samma årskurs varje år bör kanske undvikas för att undvika att läraren fastnar i en 

viss tolkning av texten (2002:315). 

Även Bommarco m fl. menar att valet av skönlitteratur bör utgå från eleverna 

och deras verklighet, så att de kan knyta an litteraturen till sin egen erfarenhetsvärld. 

Läsningen ska även intressera och locka deras uppmärksamhet så att de finner den 

tillfredställande (1995:11). 

För att motivera eleverna i arbetet med skönlitteratur kan följande frågor vara 

bra att ställa till sig själv: Vad är det jag vill att eleverna skall lära sig och förstå? Vilken 

kunskap vill jag att de skall tillgodogöra sig? När pedagogen besvarat dessa frågor kan denne 

gå vidare och fundera över i vilken bok detta gestaltas på ett lättförståeligt sätt så att eleverna 

kan tillgodogöra sig kunskapen och förstå syftet med texten. När lärare väljer böcker bör de 

utgå från kunskapssammanhanget snarare än bokens popularitet. Det bör alltså vara viktigare 

att boken knyter an till det aktuella ämnesområdet än att den tilltalar eleverna (Molloy, 

1996:71).  

Även Frank Smith (2002) anser att det är viktigt att böcker inte enbart väljs för 

att de är spännande, utan att de utvalda texterna även utmanar och ifrågasätter eleverna 

(2002:185). Svedner menar att det är viktigt att de texter som väljs till eleverna är 

meningsfulla, vilken typ av litteratur det handlar om är i detta sammanhang oväsentligt. I 

undervisningen skall eleverna få möta litteratur som de är bekanta med, men även sådan som 

är obekant för dem, det vill säga litteratur som de utanför skolans värld inte skulle ha fått 

möta (1999:44f). 

Enligt Molloy (1996) måste läraren som skall arbeta med skönlitteratur i en 

klass ta ställning till vilken slags litteratur som skall läsas, och hur den skall bearbetas. I 

styrdokumenten och kursplanerna finns riktlinjer för vilken litteratur som är relevant för 

elevernas kunskapsinhämtande. Skönlitteraturen skall bland annat ge eleverna kunskap om 

andra människors livsvillkor och även perspektiv på det nära och vardagliga (Skolverket, 

2000 [www]). Därför bör lärare ha detta i beaktande när de väljer ut vilken litteratur som skall 

läsas. Läraren måste även ta hänsyn till att det i klassen finns elever med olika kön, och att 

böckerna i stor utsträckning skall stimulera båda könens intressen. De läs- och skrivsvaga 
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eleverna bör även de visas stor hänsyn. Ofta finns det sådana elever i en klass tillsammans 

med elever som har blivit litterärt stimulerade i hemmet och därför utvecklats till goda läsare. 

Det finns även elever som av olika orsaker inte har något intresse för litteratur. Detta kan bli 

problematiskt för läraren som skall försöka tillgodose alla elevers behov på bästa sätt 

(Molloy, 1996:27, 28).  

 

2.4.1 Snäv kunskapssyn kan påverka bokvalet 

När lärare gör urval av skönlitteratur, finns det vissa böcker som de väljer eftersom de 

värderas högt av högutbildade. Denna litteratur, som kan benämnas den fina litteraturen, 

väljer lärare för dess höga status och för att de anser att eleverna bör känna till den, inte för att 

den lämpar sig att användas i ett kunskapssökande eller utvecklande sammanhang. Detta kan 

leda till att eleverna får en snäv kunskapssyn som inte tar hänsyn till olika människors 

bakgrund och behov (Bommarco m fl. 1995:11). I Läsning (2002) av Frank Smith hävdas att 

framförallt inom pedagogiken uppfattas läsning extremt snävt när det talas i termer av böcker, 

det talas bara om rätt böcker. Ett sådant synsätt innebär att syftet med läsningen blir att ta del 

av litteraturens visdom och glädjeämnen, inte att utveckla en egen kunskap och förståelse 

kring de frågor som dyker upp kring böckerna (2002:147). 

Det är svårt för skolan att fånga upp den mångfald av texter som eleverna möter 

utanför skolans värld varje dag, vilket visar på en stor skillnad mellan skolan och samhället i 

övrigt. Lärare kan dock utnyttja varandras kunskaper i arbetet med skönlitteratur, eftersom det 

kan vara ytterst tidskrävande att välja relevanta böcker som tilltalar eleverna (Smith, 2002). 

Många tonåringar läser böcker för att de vill fly bort från vardagen, och de identifierar sig 

oftast med bokens huvudpersoner. Det gäller att inte tappa deras intresse för läsning i skolan, 

därför är lärarens roll och valet av bok viktigt (Bommarco m fl. 1995:11).  

 

2.5 Mötet mellan läsare och text 
Anna Victoria Hallberg diskuterar vad som händer när läsaren träder in i ett skönlitterärt 

sammanhang i artikeln Vad är en läsare? Om Toni Morrissons Beloved och begreppet 

”response-ability” (2003). Här ifrågasätter hon hur läsandet påverkas av att läsaren tilltalas av 

vissa textdelar utifrån vissa traditioner och tolkningsmönster. Hallberg menar att begreppet 

response-ability kan fungera som en slags tolkningsram, där läsaren hela tiden stannar upp i 

läsningen, tolkar det som står och inhämtar kunskaper om texten. Detta leder förhoppningsvis 
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till att mötet med texten blir smidigare för läsaren och att denne även behärskar texten på ett 

enklare sätt (Hallberg, 2003:8f). 

 Judith A Langer talar om hur föreställningsvärldar utvecklas i mötet mellan 

läsare och text i Litterära föreställningsvärldar (2005). Övertygelsen bör enligt henne vara att 

litteratur provocerar tänkandet och att elever är kompetenta tänkande individer Hon menar att 

lärare måste fundera över vilken kunskap elever använder sig av i sitt förståelseskapande, så 

att man kan hjälpa och förstå dem i deras inlärning, samt att göra dem till mer tankfulla läsare. 

Det finns olika faser i byggandet av att skapa föreställningsvärldar, vilka är avgörande 

eftersom de ger läsaren olika synvinklar som gör att nya uppslag och idéer kan uppstå. Dessa 

faser kan ständigt återkomma under läsningens gång och baseras ofta på läsarens erfarenheter 

och förväntningar i förhållande till texten (2005:31ff,77). De fyra föreställningsfaserna hon 

nämner är: 
 Fas 1: Att vara utanför och kliva in i en föreställningsvärld 

 Fas 2: Att vara i och röra sig genom en föreställningsvärld 

 Fas 3: Att stiga ut och tänka över det man vet 

 Fas 4: Att stiga ut ur och objektifiera upplevelsen (Langer, 2005:31ff). 

 

När elever läser böcker finns det en rad olika sätt för dem att aktivt gå in i texten. Litterära 

rollspel, vanliga rollspel, samtal och bildarbete kan vara bra sätt för eleverna att vara aktiva 

tillsammans med texten och samtidigt skapa en relation till den. Genom att eleverna har ett 

aktivt förhållningssätt när de läser texten ställs deras egen erfarenhetsvärld mot den värld och 

livssyn som möter dem i bokens text. Eleverna kan stöta på frågor i texten som gör att de 

själva måste ta ställning till olika problem, vilket leder till att de får träna sitt eget tänkande 

och resonera kring sina värderingar. Dessa frågor och problem kan läraren lyfta upp till en 

öppen diskussion i klassrummet, där viktiga värdefrågor tas upp och diskuteras. Dessa 

diskussioner kan i sin tur leda till att eleverna intar ett mer reflekterande och analytiskt 

förhållningssätt gentemot texten (Molloy, 1996:71), deras ”response-ability” utvecklas.  

 

 

2.5.1 Meningsskapande  

Smith (2002) skriver att ”Det är inte i de tryckta orden - och heller inte i de talade orden – 

som språkets mening ligger. Om det ska uppstå någon förståelse måste den komma från den 

mening som lyssnaren eller talaren för in i språket” (2002:89). Varje läsare tillför sin egen 

betydelse utifrån sina referensramar (2002:92). Hur denna mening tillförs texten är ytterst 
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individuellt, men det innebär inte att det är oföränderligt. Dessa skillnader i 

betydelseskapandet blir en viktig utgångspunkt för samtal, den egna uppfattningen berikas 

och förståelsen kan utvidgas när den delas med andra (Svedner, 1999:38). Langer (2005) 

säger såhär; ”Vi använder det vi har samlat i livet och litteraturen för att utforska känslor, 

relationer, motiv och reaktioner” (2005:47).  

 Svedner (1999) tar upp fyra olika aspekter som är viktiga under läsningens gång. 

Hypotesskapandet innebär att betydelsen i texten byggs upp successivt genom att läsaren 

skapar förväntningar på textens fortsättning. Dessa förväntningar bekräftas eller bekräftas 

inte. De förväntningar läsaren har på texten är ett resultat av tidigare livserfarenheter och 

andra kunskaper. Läsaren skapar sig en egen textvärld utifrån detta. Fokuseringen är en annan 

aspekt i betydelseskapandet. Svedner menar här att olika läsare inte nödvändigtvis 

uppmärksammar samma saker i en text. Detta leder till ”att utgångspunkterna för 

betydelseskapandet växlar” (1999:39). Gestaltningen påverkas även av detta, eftersom man 

använder sin egen fantasi för att bygga vidare på det som lästs. Slutligen menar han man 

väljer position i förhållande till textens innehåll. I och med att man tar ställning till texten 

hamnar läsaren i dialog med den, vilket är grundläggande för att kunna utveckla en förmåga 

att läsa och förstå litteratur (1999:38f).  

Louise Rosenblatt är en läsanalytiker som, i Litteraturläsning som utforskning 

och upptäcktsresa (2002), anser att läsaren skall vara i centrum vid läsningen av en text, inte 

författaren. Hon menar, enligt Malmgren i bokens förord, att en text kräver en aktiv 

medverkan av en mottagare för att innehållet ska få betydelse. Texten är lika viktig som 

läsaren och det är därför av stor vikt att ständigt återvända till denna i litteratursamtal. I 

samspelet mellan läsare och text använder hon begreppet transaktion istället för interaktion, 

för att betona båda parters betydelse (Malmgren, 2002:5,9). Interaktion är ett förenklat 

begrepp av det invecklade händelseförlopp som sker i en läsakt och läsningen riskerar därför 

att ses som en mekanisk process (Malmgren, 2002, 2003:24). Enligt Malmgren beskriver 

Rosenblatt begreppet på följande vis;  
 

En transaktion kräver två parter som rör sig fram och tillbaka i en slags spiralformad, icke-lineär 

och ömsesidig fram-och-tillbaka-rörelse där textens värld och läsarens värld tränger in i 

varandra. Meningen – dikten – ”inträffar” under detta händelseförlopp (Malmgren, 2002:10).
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Malmgren menar att kärnan i Rosenblatts budskap handlar om att ”skapa förståelse för 

betydelsen av att i undervisningssammanhang få till stånd ett givande samspel (transaktion) 

mellan läsare och text” (Malmgren, 2002:5). Läsningen äger rum inom en transaktionell ram, 

vilken utgör ett triangelförhållande mellan läsaren, den objektiva texten och den egna text 

som läsaren skapar. Alla dessa tre faktorerna utgör en integrerad process där samtliga faktorer 

påverkar varandra. Med sina egna erfarenheter av livet men även av litteraturen möter läsaren 

texten (Rosenblatt, 2002:36f).   

 

 
Figur 1. Förhållandet mellan läsaren, den objektiva texten och den subjektiva inom den transaktionella ramen 

enligt Louise Rosenblatt (Wolf, 2002:23). 

 

Rosenblatt tar upp två olika typer av läsning; efferent läsning innebär att läsaren använder den 

information han/hon hämtat från en text på olika sätt. Estetisk läsning står i motsats till detta 

och innebär att läsaren dras in i texten och blir känslomässigt och personligt berörd 

(2002:36f). Molloy menar att om läraren, vid läsning av skönlitteratur, ställer frågor om 

textens struktur och innehåll tenderar elevernas läsning bli mer efferent än estetisk. Detta kan 

leda till att eleverna lär sig mer om litteraturen än av den. Många lärare som undervisar om 

litteratur önskar dock även att eleverna skall lära sig något av den. Detta kan ske genom 

identifikation med karaktärerna och deras liv, men genom att läraren betonar vikten av textens 

struktur och tar hänsyn till elevernas kunskap om denna vid betygsättning, menar Molloy att 

elevernas läsning påverkas (2002:312f).  
 

2.5.2 Hur kan litteratur bearbetas 

En verksam lärare måste, enligt Molloy (1996), ta hänsyn till en rad olika faktorer innan hon 

kan börja sin undervisning. Den första och mest relevanta didaktiska frågan hon bör ställa sig 

är vem undervisar jag? Detta för att reflektera över vilka elever som finns i klassrummet och 

över vilka signaler de sänder ut. Dessutom bör undervisningen anpassas efter det rådande 

klimatet och den specifika elevgruppen. 
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Elevernas egna personliga erfarenheter kan ge texten liv, enligt Molloy. När 

elever och lärare läser tillsammans kan det uppstå en gemensam text dem emellan. Här får 

elevernas möte med texten stort utrymme och det utvecklas en djupare förståelse för den, 

vilket kan innebära att de utökar sina kunskaper kring sitt eget, men även andra människors 

liv. Eleverna kan även få en förståelse för hur författaren har arbetat med språket i texten och 

upptäcka den språkliga strukturen. Detta kan vara värdefullt för deras egen skrivutveckling. I 

denna process där eleverna utvecklar en djupare förståelse, är dialogen mellan lärare och 

elever viktig och förutsättningarna som läraren skapar för detta samtal av stor betydelse 

(1996:72). 

Det finns inga rätta svar när det gäller tolkning av skönlitteratur. Det är i den 

gemensamma tolkningen av texten och i diskussionerna om innehållet som mening skapas. 

Både lärare och elever bör aktivt delta i ett kunskapssökande arbete där alla är likvärdiga 

deltagare (Molloy, 1996). Svedner (1999) betonar att det inte heller finns några givna ramar 

för hur texter ska bearbetas i klassrummet. Arbetsgången är helt beroende av lärarens syfte 

och elevgruppen. Han talar om två olika sätt att behandla litteratur. Ett analyserande 

arbetssätt bygger på skrivuppgifter, samtal och frågor vilka stimulerar elevernas förståelse och 

betydelseskapande. Ett gestaltande arbetssätt innebär att elever skapar nya texter utifrån den 

första, så kallade grundtexten (1999:57). Att använda sig av skriftliga probleminriktade 

skrivuppgifter till det som lästs är av stor vikt, eleverna får uttrycka sina egna åsikter och 

skapa nya texter, vilka i sin tur kan ge upphov till nya tolkningar och problemställningar. 

Elevernas arbete ska tas på allvar, framförallt när det handlar om innehåll men även dess 

form. Det som produceras av eleverna kan läsas, göras om, förbättras, diskuteras och 

analyseras av resten av klassen. Denna bearbetning leder ofta till nya frågor som det i sin tur 

är möjligt att arbeta vidare på (Bommarco m fl. 1995:13). 

 Det är skillnad på att läsa en skönlitterär text i hemmet kontra i skolan. När en 

skönlitterär text läses i skolan förändras både den och dess syfte eftersom den inte längre läses 

frivilligt och enbart på grund av lust. Detta menar den danska litteraturpedagogen Birte 

Sörensen, som omnämns i Molloys bok (1996).  Sörensen menar att texten blir liktydigt med 

läxa i skolan. Molloy håller med i resonemanget, men menar samtidigt att det sociala 

samspelet som uppstår i klassrummet mellan eleverna och deras texter utgör grunden för en 

ökad förståelse för både sin egen och andras kunskapsförmåga (1996:81): 
 

Om såväl elevtexter som skönlitterära sådana flätas in i en ständigt pågående dialog med 

varandra, så kan en mångfald av olika texter istället bli en resonansbotten för 
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klassrumsdiskussionen. Det kräver att eleverna också måste få läsa varandras texter om den 

lästa litteraturen. Om spår av en skönlitterär text som lästs av alla i klassen sedan återfinns i 

olika elevtexter som också läses av alla i klassen, kan ett ständigt pågående klassrumssamtal 

(diskurs) skapas. Då kan text bli något mer än läxa. […] förutsättningarna för ett dialogiskt 

klassrumsklimat sakta byggs upp (Molloy, 1996:81f). 

 

 

2.6 Det dialogiska klassrummet 
Dialogisk undervisning bygger på ett samspel mellan lärare och elever och eleverna emellan. 

Fördelen med dialogisk undervisning är att den knyter an till elevernas erfarenheter (Dysthe, 

1995:222f). Genom att ha korta enskilda samtal med varje elev medan litteraturläsningen 

pågår, kan läraren ge uppmuntran och stöd. I grupper, som indelats efter hur långt eleverna 

kommit i sin läsning, kan frågor som väckts under läsandets gång diskuteras i gruppen med 

läraren. Detta ger även möjlighet för lärare att se om någon elev tvivlar på sin förmåga eller 

inte förstår textens innehåll (Amborn & Hansson, 2002:36).  

Dysthe ställer i sin forskning det monologiska klassrummet mot det dialogiska. 

Hon medger att samtal och skrivande sker även i ett monologiskt klassrum men slår fast att 

det som gör ett klassrum dialogiskt är hur skrivande och samtal används för att främja 

inlärningen (1995:222f), något vi behandlar under rubriken Dialogisk undervisning i 

praktiken (s.22). 

 

2.6.1 Det utvidgade dialogbegreppet 

En dialog antas ofta vara ”ett muntligt samtal ansikte mot ansikte mellan två människor” 

(Dysthe, 1995:62). I detta sammanhang, då det talas om det dialogiska klassrummet måste 

detta begrepp dock breddas till att omfatta även skriftlig kommunikation. Dysthe har 

systematiserat de dialogiska relationerna på följande vis:  

 
1. lärarens samspel med hela klassen eller gruppen (muntligt),  

2. lärarens samspel med enskilda elever (kan vara av både muntlig och skriftlig art), 

3. muntligt samspel mellan elever,  

4. samspel mellan en elevs text och en grupp elever (skriftligt eller muntligt),  

5. samspel mellan en rad texter i klassen (till exempel läroboken, andra källor och elevtexter), 

6. samspel med texter som kommer utifrån (1995:62). 

 

Det är i den här meningen vi använder begreppet ”ett dialogiskt klassrum”. 
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2.6.2 Dialogisk undervisning i praktiken 

För att uppnå det dialogiska klassrummet finns flera aktiviteter som lärare kan använda. 

Olika didaktiker och pedagoger förespråkar olika metoder som nedan presenteras: 

 

• Autentiska och öppna frågor 

Dysthe förespråkar autentiska och öppna frågor. Det som utmärker öppna frågor är att de inte 

har ett på förhand givet svar. Dessutom sitter inte den som frågar inne med svaret, vilket 

skapar en autentisk frågesituation. En typ av frågor som kan misstagas för att vara autentiska 

är de så kallade kvasi-autentiska frågorna. På ytan ger de intrycket av att ge utrymme för 

olikartade svar (1995:58). Ett exempel på en sådan fråga är: Vilka orsaker anser du ligga till 

grund för den franska revolutionens utbrott 1789? 

Skillnaden mellan autentiska och kvasi-autentiska frågor är att de kvasi-

autentiska egentligen har ett korrekt svar. Även de autentiska frågorna har mer eller mindre 

korrekta svar men ger eleverna större möjlighet att komma med sina egna uppfattningar och 

tolkningar (Dysthe, 1995:58f). Ett exempel på en autentisk fråga är: Vad tror du att 

författaren menar med det här resonemanget?  

Autentiska frågor är centrala i dialogisk undervisning då de ger eleverna 

möjlighet att tänka och reflektera själva istället för att bara minnas och reproducera. 

Autentiska frågor betonar även att eleverna är viktiga deltagare i läroprocessen samt att 

läraren är intresserad av deras erfarenheter och tankar (Dysthe, 1995:58f). 

 

• Uppföljning 

För att få eleven att reflektera över sina svar förespråkar Dysthe vad hon kallar uppföljning. 

Denna metod innebär att läraren införlivar elevens svar i det som följer. Resultatet blir att 

samtalet får karaktären av ett vanligt samtal. Dessutom ger uppföljning av elevens svar en 

signal om att det givna svaret duger och är bra (1995:59). 

 

• Litteratursamtal 

Att återberätta en text innebär att ett referat av texten ges, det vill säga att det som redan finns 

skrivet återges ytterligare en gång. Detta är inte samma sak som att tala om en text enligt 

Molloy. Litteratursamtal är en metod där eleverna får möjlighet att samtala om text och 

skönlitteratur (1996:69f). Om lärarens avsikt är att ha samtal om den lästa litteraturen och 

skapa en gemensam diskussion, måste eleverna använda sitt intellekt och tänka under tiden de 
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läser. För att uppnå detta kan innehållsfrågor som är relevanta för textens innebörd användas. 

Ibland är det dock bättre att starta samtalet med öppna frågor. De inledande frågorna bör vara 

sådana som alla elever kan förväntas kunna svaren på, därefter ställs lämpliga följdfrågor för 

att gräva djupare i elevernas tankar (Svedner, 1999:59). 

Aidan Chambers utgår i sin bok Böcker inom oss (1993), från att samtal oftast 

formas kring de erfarenheter som deltagarna bär med sig, det vill säga efter något som har 

berört och påverkat dem. ”Gillanden” (likes) är vi angelägna om att dela med oss av till andra 

i vår omgivning. När samtalet fortlöper brukar vi även komma fram till vad vi inte tyckte om i 

en bok, dvs. ”ogillanden” (dislikes), likadant vilka frågetecken som dykt upp (puzzles). Att 

diskutera dessa olika faktorer tillsammans med en annan läsare kan det leda till att djupare 

textförståelse utvecklas samt att nya tolkningar tillförs det egna resonemanget. I detta samtal 

kan lärare hjälpa till genom att tillsammans med eleverna hitta mönster i texten och finna 

olika kopplingar (patterns). När flera läsare talar om samma bok fördjupas deras tolkningar, 

genom att de utmanas av de andra läsarnas uppfattningar. När man läser tyst för sig själv finns 

enbart de egna tolkningarna att tillgå, och inget utbyte sker som kan öka läsarens förståelse 

för texten. Tillsammans med andra kan alltså ett vidare textbegrepp skapas (1993:98ff). 

Chambers modell för litteratursamtal hjälper både lärare och elever att hålla en gemensam 

linje i samtalet. Metoden lämpar sig även för de lässvaga eleverna, då alla ofta hittar något i 

en text som de tycker är bra eller dåligt, vilket leder till att även de kan bidra till samtalet 

(Molloy, 1996:69f). 

Läraren bör ha klart för sig hur hon tänker arbeta med en viss text, vilka metoder 

hon kommer att tillämpa och vilket syfte hon har. Molloy (1996) säger vidare att vissa elever 

redan är vana att prata om sina läsupplevelser. Därför är det viktigt att under samtalets gång 

koncentrera sig på de elever som inte är tränade att prata om texter och som ofta är svaga 

läsare. Detta är en ständig balansgång eftersom läraren inte får försumma de elever som redan 

är läsvana. En hjälp för de lässvaga är att ha högläsning av en bok i klassrummet. På så sätt 

får dessa elever hjälp av rösten som tar dem igenom texten. Vanligast är att läraren läser högt 

ur valda delar av boken, men även eleverna kan vara aktiva och turas om att läsa högt för 

varandra i mindre grupper. Om eleverna skall läsa böcker själva behöver dessa dock inte läsas 

i skolan, utan kan även läsas i hemmet. Då är det dock viktigt att de skriver ner sina 

reflektioner i läsloggen så att dessa kan ligga till grund för litteratursamtalet i skolan (1996: 

28,72, 82f). 

 

• Tema 
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Ordet tema beskriver ett arbetssätt där olika texter och aktiviteter knyts samman av att de 

handlar om en speciell företeelse. Vid tematiskt arbete kan en bra ingång vara att välja en 

skönlitterär bok, vars innehåll belyser det valda temats frågor. Eleverna bör själva få vara med 

och påverka ämnesvalet. Det är viktigt att det berör deras liv i så stor utsträckning som 

möjligt. Valet av tema bör väcka nyfikenhet hos eleverna och det skall förankras hos dem så 

att det utvecklas en spontan vilja att gå vidare (Svedner, 1999:45). Svedner menar vidare att 

tematiskt arbete inte bara behöver handla om läsning. Andra aktiviteter som faktasamlande ur 

tidningar, intervjuer, enkäter, dramatiseringar och skrivande kan också kopplas till 

undervisningen. Temat är alltså ett bra exempel på hur de egna erfarenheterna kan berikas av 

litteraturens gestaltade kunskaper. Om man exempelvis arbetar tematiskt utifrån ett historiskt 

perspektiv kan man jämföra dagens aktuella situation med hur det var förr genom 

skönlitteraturen. Detta kan ske inte enbart genom läsning utan även genom intervjuer med 

äldre släktingar eller andra gamla människor. Genom att behandla enskilda företeelser istället 

för ämnesområden kan det tematiska arbetet få en ämnesövergripande karaktär. Denna 

arbetsmetod kan bli en motvikt till den traditionella ämnesundervisningen, särskilt på 

grundskolans senare del och på gymnasieskolan (1999:45f).  

För att elever skall komma in i de texter som används krävs det att de ges en 

allmän kunskap om den innan den bearbetas. Detta kan ske i form av att läraren berättar vad 

den handlar om eller läser det första kapitlet tillsammans med eleverna. En bra start är att utgå 

från elevernas kunskaper och knyta an det till det aktuella temat. Om temat genomförs på rätt 

sätt kan det innebära en erfarenhets- och kunskapsfördjupning hos eleverna (Svedner, 

1999:45f,49). Alla frågor får dock inte svar, det är inte det som är det viktiga i sammanhanget. 

Genom att arbeta tematiskt utifrån en bok kan eleverna vidga sitt vetande och ”kliva från den 

egna, konkreta erfarenhetsnivån till en mera abstrakt” (Bommarco m fl. 1995:11).  

 

• Rollspel, improvisationer 

Det finns andra sätt att aktivt arbeta med litterära texter. Istället för att diskutera sina 

upplevelser kan eleverna uppmuntras att måla det de tänker på. Även rollspel, som tidigare 

nämnts, och improvisationer är ett sätt för eleverna att aktivt förhålla sig till en text och dess 

budskap. Då får de även utlopp för sin fantasi och kan utveckla sin kreativa förmåga. Av 

läraren krävs det att hon har läst boken ett flertal gånger för att hon skall kunna arbeta med 

den tillsammans med eleverna utifrån olika perspektiv och metoder (Molloy, 1996:83). 

Det är inte enbart genom muntliga samtal som dialog kan uppstå. Nedan följer 

metoder som innebär att det skrivna ordet kan användas för att skapa en dialog både mellan 
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olika elever och mellan lärare och elev Det skrivna ordet kan även fungera som en plattform 

att utgå ifrån i elevernas personliga utveckling i arbetet med skönlitteratur. 

 

• Gensvarsgrupper 

När eleverna producerar och skriver egna texter finns en rad olika sätt att aktivt bearbeta 

dessa. Molloy (1996) talar i sin bok om kamratgensvar, där eleverna till en början arbetar två 

och två och ger gensvar på varandras texter. De bör då fokusera på något speciellt i texten, 

exempelvis innehållet, hur en text byggs upp och hur den avslutas, men bör även beröra 

formalia där bland annat ordklasser och liknelser tas upp. Molloy tar även upp svårigheterna 

med gensvarsgrupper, då hon menar att eleverna ofta väljer sina kamratrelationer före allvaret 

att ge uppriktig kritik om den lästa texten. Det är även så att elever oftast inte vet vad de ska 

kommentera om den andres text, därför blir omdömet många gånger ganska tafatt. Men, 

menar hon, gensvarsgruppen kan komma att bli en av de viktigaste talsituationerna i 

klassrummet. Den kan ha en mängd olika funktioner förutom just textbearbetning, bland annat 

kan den vara trygghetsskapande, eftersom eleven i den lilla gruppen kan ”ge röst åt sin text 

och åt sitt berättande” (Molloy, 1996:59). I kursplanen för svenska i grundskolan står det att 

skolan ska träna eleverna i att uttrycka sina åsikter öppet:  

 
Språket utvecklas i ett socialt samspel med andra. Det utvecklas om man aktivt deltar i samtal, 

gestaltar, improviserar, berättar och redogör inför andra människor, läser och förstår, skriver för 

att uttrycka känslor, tankar och idéer (Skolverket, 2000 [www]). 

 

Detta är dock inte lika lätt för alla. Som lärare kan man inte ta för givet att det är självklart för 

alla elever att uttrycka sina känslor och tankar öppet. En del känner sig även obekväma fast de 

bara är två som talar om en text. Enligt Molloy (1996) kan man träna de blyga eleverna att 

höra sina egna röster vid andra tillfällen än i klassrummet, så att de så småningom vågar yttra 

sig inför resten av sina kamrater. Det finns andra metoder för att träna eleverna att tala högt 

inför varandra, till exempel att låta dem berätta något helt fritt om sig själva, eller återberätta 

något de själva har hört, vilket kan minska pressen på att säga ”rätt saker” eller det som de 

tror att läraren vill höra (1996:46,51). 

 

• Läslogg 

Läsloggen fungerar som ett metodiskt redskap i undervisningen. I den skriver eleverna ner 

sina reflektioner, frågor och funderingar när de läser skönlitteratur. Eleverna kan skriva i 
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läsloggen både hemma och i skolan. Om den skall användas i skolan är det bra om läraren 

avsätter några minuter varje lektion de arbetar med skönlitteratur, så att eleverna får skriva ner 

sina tankar i läsloggen innan samtalet kring texten kommer igång. Om eleverna har sina 

tankar skriftligt är det lättare för dem att prata om texten. Eleverna kan även jämföra sina 

reflektioner med varandras och se om de kan hitta några kopplingar i dessa. På så sätt kan en 

diskussion uppstå i klassen om många elever har uppmärksammat samma sak i texten eller 

tvärtom. Då fungerar läsloggen som ett underlag för att skapa en dialog i klassrummet. 

Läsloggen har många andra funktioner som kan bidra till elevens utveckling i arbetet kring 

skönlitteratur. Metoden är skrivutvecklande eftersom eleverna får skriva, men även 

tankeutvecklande då eleverna får ta del av sina egna men även andras spontana tankar och 

åsikter kring en text. Läsloggen kan även skapa en trygghet i klassen eftersom samtalen kring 

det lästa utgår från deras funderingar och inte bara lärarens. Eleverna ser även att det finns fler 

som undrar över samma saker och detta gör att de i bästa fall kan känna en gemenskap med 

varandra. Läsloggen har också en viktig funktion för läraren, eftersom hon få ta del av 

elevernas reflektioner vilka kan fungera som underlag när hon planerar lektionen. Hon kan 

även se kopplingar mellan den lästa texten och elevernas egen språkutveckling (Molloy, 

1996:73ff). 

Dessa ovannämnda arbetsmetoder kan främja en dialogisk undervisning där 

eleverna tillsammans med läraren är aktiva och där egna erfarenheter, tankar, känslor, fantasi 

och reflektioner spelar en central roll i deras kunskapsinhämtande. Det pågår både ett 

kontinuerligt samspel mellan olika individer och ett sampel mellan läsaren och dess text, detta 

kan anses betydelsefullt för elevens utveckling. De olika arbetsmetoderna främjar även ett 

varierat arbetssätt där det skrivna och talade ordet får lika stor betydelse för eleverna och 

läraren, vilka tillsammans kan finna nya vägar och tillskansa sig nya insikter i arbetet med 

skönlitteratur.  

 

3. Empiri 
Vi har valt att undersöka i vilken utsträckning studiens lärare säger sig använda skönlitteratur 

i undervisningen, och hur denna kan läggas upp för att skapa ett dialogiskt klassrum.  

Intentionen är även att undersöka varför lärarna använder skönlitteraturen som de gör i sin 

undervisning. Undersökningen syftar också till att utreda vilka olika arbetsmetoder i 

litteraturundervisningen som studiens lärare tillämpar samt hur dessa kan läggas upp för att 

skapa ett dialogiskt klassrum.  
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3.1 Problemprecisering 
• I vilken utsträckning säger sig studiens svensklärare använda skönlitteratur i 

undervisningen? 

• I vilken utsträckning säger sig studiens lärare arbeta med att skapa ett dialogiskt 

klassrum? 

• Hur kan litteraturundervisningen, enligt studiens lärare, läggas upp för att skapa ett 

dialogiskt klassrum? 

• Vilka är anledningarna till att studiens svensklärare använder skönlitteraturen så som 

de säger sig göra i undervisningen?  

 

3.2 Metodval 
Denna undersöknings empiriska del grundar sig på en kvalitativ undersökning, inom vilken 

yrkesverksamma svensklärare intervjuas. De utvalda lärarna undervisar antingen på 

grundskolans senare del, skolår sju till nio, eller inom gymnasieskolan.  

Valet av intervjuform har fallit på standardiserade intervjuer med låg grad av 

strukturering. Att intervjuerna är standardiserade innebär enligt Runa Patel & Bo Davidsson i 

Forskningsmetodikens grunder (2003), att identiska frågor ställs i exakt samma ordning till 

alla respondenter (2003:61). Denna typ av intervju utgår, enligt Judith Bell, Introduktion till 

forskningsmetodik (2000), från ett förberett frågeformulär. I den mån respondenterna behöver 

klargöranden skall dessa ges med minsta möjliga variation, eller om möjligt inte alls. Hon 

menar dock att ifall respondenten inte lämnar tillfredställande svar kan en eller ett par 

uppföljningsfrågor ställas (2000:120f). 

När det gäller grad av strukturering handlar det om vilket svarsutrymme 

respondenterna får. En helt strukturerad intervju lämnar litet utrymme för olika svar; ett 

exempel på en helt strukturerad fråga är en ”ja eller nej- fråga” (Patel & Davidsson, 2003:61). 

Fördelen med strukturerade intervjuer är framförallt att resultaten lättare kan ordnas och 

kvantifieras (Bell, 2000:120). Intervjuerna inom denna undersökning kommer dock att ha låg 

grad av strukturering, då detta lämnar stort utrymme för respondenterna att svara inom. 

Frågorna kommer att vara öppna eftersom lärarnas egna tankar och åsikter kring 

litteraturundervisning är viktiga för studien.   

Studiens båda författare kommer att närvara vid samtliga intervjutillfällen, men 

endast en kommer att ställa frågor, detta för att de olika intervjuernas struktur skall vara så 
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lika varandra som möjligt. Enligt Bell är det viktigt att erkänna det faktum att skevhet kan 

uppstå beroende på att respondenterna är människor och inte maskiner och därför påverkas av 

den eller de som ställer frågorna. Genom att använda sig av olika intervjuare kan allvarligare 

former av skevhet uppstå i resultaten (2000:123). 

För dokumentationer av intervjuerna kommer bandspelare att användas. Det 

finns både fördelar och nackdelar med att spela in intervjuer; å ena sidan kan utskrift och 

analys av en timslång intervju ta uppemot tio timmar. Å andra sidan kan bandinspelningar 

vara bra ifall delar av intervjun senare skall citeras, eller för att kontrollera att de förda 

anteckningarna stämmer (Patel & Davidsson, 2003).  

Under och efter intervjuerna som ingår i studien kommer det att föras 

anteckningar. Eftersom två personer medverkar som intervjuare vid intervjutillfällena finns 

risken att den information som lämnas av respondenterna uppfattas på olika vis.  

 

3.3 Genomförande 
Intervjufrågorna (se bilaga 1) formulerades utifrån studiens syfte (se s.6), samt den litteratur 

som använts som underlag i litteraturgenomgången. Det var viktigt att frågorna blev relevanta 

för studiens resultat men även för framtida svensklärare, då studien även eftersträvar att 

inspirera blivande svensklärare att reflektera över sitt arbetssätt utifrån ett dialogiskt 

perspektiv.  

En pilotstudie, med syfte att undersöka om intervjufrågornas utformning gav 

den typ av svar som kan anses relevanta för studien, genomfördes med en lärare som 

undervisar på den grundskola, som hälften av studiens senare intervjuer genomfördes på. 

Enligt Patel & Davidsson är det viktigt att gruppen som ingår i pilotstudien i väsentliga 

avseenden liknar den egentliga undersökningsgruppen (2003:48). Den intervju som 

genomfördes inom pilotstudien bandades, samtidigt som anteckningar togs. Därefter 

transkriberades den. Denna metod var dock tidskrävande, det tog cirka tre timmar att 

transkribera svaren. Därför togs beslut om att i den faktiska undersökningen överge de 

tidigare intentionerna att använda bandspelare och istället enbart föra anteckningar. 

Pilotstudien resulterade även i att antalet intervjuer begränsades. En stor mängd data inkom 

vid provintervjun och för att möjliggöra bearbetning av resultatet inom tidsramen för 

undersökningen beslutades att antalet informanter skulle begränsas till sex. 

 För att studiens resultat skulle bli rättvisande ansåg vi det viktigt att samma 

antal pedagoger på högstadiet respektive gymnasiet intervjuades, vilket betyder att tre av de 
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utvalda pedagogerna undervisar på högstadiet, övriga tre på gymnasiet. Samtliga intervjuer 

genomfördes på de utvalda lärarnas arbetsplatser för att de skulle känna sig hemmastadda. För 

att undvika möjliga missförstånd diskuterades begreppet ”ett dialogiskt klassrum” med 

samtliga lärare innan intervjuerna genomfördes. De intervjuade fick även möjlighet att läsa 

igenom frågorna före intervjuerna, även detta för att reda ut eventuella oklarheter. Varje 

intervju tog cirka en timme att genomföra utan avbrott. Direkt efter sammanställdes de 

anteckningar som förts och en första analys gjordes. Enligt Patel & Davidsson är det bra att 

göra en löpande analys direkt efter intervjutillfället, eftersom det då kan vara lättare att få 

idéer om hur materialet vidare skall bearbetas (2003:100f). 

 

3.4 Etiska överväganden 
För att värna om de intervjuades integritet, har de etiska överväganden som Johansson & 

Svedner (1999) samt Patel & Davidsson (2003) redogör för, tillämpats. Det innebär att de 

intervjuades namn och kön utelämnats och ersatts med nummer, liksom namnen på de utvalda 

skolorna samt i vilken kommun de ligger. Samtliga respondenter informerades före 

intervjuerna om att deras svar endast kommer att användas inom ramarna för detta 

examensarbete, samt om att de uppgifter de lämnar inte kommer att användas för något annat 

syfte. Bo Johansson & Per Olov Svedner hänvisar i Examensarbetet i lärarutbildningen 

(1998) till Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet som har utarbetat anvisningar 

för forskningsetik vid samhällsvetenskaplig forskning. Här står bland annat: 
• Deltagarna skall erhålla en rättvisande och begriplig beskrivning av 

undersökningsmetoderna och undersökningens syfte  

• Deltagarna skall vara säkra på att deras anonymitet skyddas. Av den färdiga rapporten skall 

det inte vara möjligt att identifiera vare sig förskola/skola, lärare eller elever/barn […]  

(1998:38). 

 

Efter att ha informerats om ovan nämnda etiska utgångspunkter lämnade alla lärare sitt 

samtycke till att delta i undersökningen. 

 

  

3.5 Urval av intervjupersoner 
Totalt har sex pedagoger verksamma på två olika skolor i en mindre sydsvensk kommun 

utvalts att delta i undersökningen. Av de utvalda arbetar tre på gymnasiet och tre på 

högstadiet. För att pedagogerna skulle känna sig trygga i situationen och våga prata öppet om 
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sin undervisning valde vi sådana som vi utvecklat goda relationer till under en tidigare VFU-

period. För att få bredd på undersökningen samt olika perspektiv på hur undervisning inom 

svenskämnet kan läggas upp valdes personer ur olika ålderkategorier; från 30 till 62 år.  

Pedagogerna har varit yrkesverksamma olika lång tid, från 5 till 32 år. De lärare som arbetar 

på grundskolan arbetar i olika arbetslag. På den utvalda gymnasieskolan är arbetslagtänkandet 

inte lika utpräglat och de tre utvalda lärarna planerar sin undervisning oberoende av varandra. 

Urvalet baseras delvis på att lärarna inte arbetar särskilt tätt inpå varandra. 

 

3.6 Analys och resultat 
Nedan följer en analys och en redovisning av de resultat som har kunnat utläsas av de 

genomförda intervjuerna. Avsnittet delas upp i två delar där högstadiet och gymnasiet 

redovisas var för sig. Efter den redovisningen följer en sammanfattning samt en jämförelse 

mellan vad lärare på de olika stadierna berättat. 

 

3.6.1 Grundskolans senare del 

För fullständig redogörelse av de lämnade intervjusvaren se bilagor 2-4. 

 

Skönlitteraturens betydelse 

Samtliga intervjuade lärare på grundskolan säger sig ha ett gott förhållande till skönlitteratur, 

och de anser att det är viktigt att läsa böcker. Lärare 1 säger att det är av stor vikt att läsa för 

att lära sig förstå andra människor. Eleverna kan identifiera sig med karaktärerna i böckerna 

och på så sätt få kännedom om hur andra människor tycker och tänker. Lärare 1 menar även 

att skönlitteratur är bra eftersom den kan kopplas till de samhällsorienterade ämnena, som 

denna läraren också undervisar i. Läraren tror att litteraturen kan ge eleverna en helhetsbild av 

det aktuella ämnesområdet när den kopplas till So-ämnet. Detta gör att man kan arbeta med 

litteraturen både i svenska och So parallellt och på så vis koppla dessa ämnen till varandra. 

Lärare 2 menar att med hjälp av skönlitteratur kan det skapas inre bilder hos eleverna vilket 

kan gynna deras inlärning och förståelse. Litteraturens budskap kan även bidra till en 

gemensam bas för klassen att utgå ifrån i litteraturundervisningen. Lärare 2 säger vidare att 

det skrivna ordet är av stor vikt, eftersom det kan leda till ny kunskap och nya insikter i livet. 

Lärare 3 anser att man själv kan utvecklas som människa. Samtliga pedagoger tror alltså att 

eleverna kan lära sig något genom att läsa skönlitterära böcker. 
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Hur litteraturen bearbetas 

Eftersom alla pedagogerna är verksamma på samma skola och har gemensamma 

ämneskonferenser i ämnet svenska och därmed ett visst samarbete, blir antalet böcker de 

använder sig av i undervisningen ganska likartat. Alla pedagogerna svarar att de använder sig 

av minst två skönlitterära böcker per termin. Det finns gemensamma böcker som samtliga 

lärare kommit överens om att använda. De är oftast kopplade till något tema, mestadels inom 

So-ämnet. Lärare 1 menar att genom att inleda ett tematiskt arbete i So med en skönlitterär 

bok, får alla eleverna en gemensam bas att stå på och utifrån detta kan en diskussion föras i 

klassen. Lärare 2 säger sig även använda utdrag ur böckerna, och menar att detta är mycket 

användbart. Lärare 3 menar att de skönlitterära böckerna inte alltid behöver kopplas till So-

ämnet. Man kan även ta upp mer allmänna frågor som står ungdomar i högstadieåldern nära. 

Lärare 3 berättar vidare att om de arbetar med ”Lag och rätt” på So- timmarna så brukar de 

läsa deckare på svensklektionerna, och på så sätt kopplas dessa ämnen till varandra och 

eleverna får något att referera till utifrån litteraturen. Detta tillämpas även i Lärare 1 klassrum. 

De två lärarna benämner detta tematiskt arbete.  

Samtliga pedagoger svarar att de har en bok per termin som är bestämd i förväg 

och minst en bok som eleverna får välja fritt. Lärare 3 menar att eleverna oftast läser mer än 

två böcker per termin. Men det finns även de elever som man får tvinga att läsa, men få elever 

vill läsa mindre än två böcker per termin. Två böcker är det som de allra flesta elever klarar av 

och vad som faktiskt är rimligt för dem, menar lärare 3. Urvalet av de böcker som de tre 

pedagogerna använder sig av i sin undervisning varierar. Det finns som tidigare nämnts, 

böcker som valts ut i förväg och som samtliga klasser arbetar med och böcker som lärarna 

själva väljer utifrån ett specifikt tema eller avsnitt. Eleverna får också välja minst en bok per 

termin, och här är valet oftast helt fritt. De böcker som är utvalda på förhand och som finns i 

klassuppsättningar tilltalar ofta båda könen och tar upp större övergripande frågor som man 

kan arbeta utifrån. När det handlar om den litteratur som lärarna själva väljer som gemensam, 

tas det hänsyn till kön, genre och elevgrupp i den utsträckning det är möjligt. De böcker som 

är fasta används år efter år eftersom de anses fungera bra i klasserna, men lärare 3 menar att 

det kanske borde tas in nya böcker för att på så sätt öka valmöjligheten för pedagogerna och 

anpassa läsning och diskussioner till den aktuella elevgruppen. 

Majoriteten av de intervjuade pedagogerna menar att de använder 

skönlitteraturen olika beroende på vad syftet med undervisningen är. Lärare 2 säger att 

litteraturen ofta används för att inleda någonting inom So-ämnet, exempelvis arbete kring 

mobbing eller värdegrundsfrågor. Lärarna använder sig av ett varierat arbetssätt och hos 
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samtliga ingår skriftliga referat, bokrecensioner, skriftliga och muntliga bokredovisningar och 

diskussioner i helklass kring det lästa. Lärare 1 och lärare 2 låter eleverna sitta i vad de kallar 

gensvarsgrupper och diskutera den lästa litteraturen. Eleverna skriver även läslogg. Samtliga 

tre pedagoger nämner att de använder reflekterande frågor till litteraturen. En av de 

intervjuade lärarna säger så här: 
 

Nu tittar jag på vilka tankar eleverna har om det lästa och hur de kan uttrycka det i skrift, hur de 

har förstått och om de kan presentera det muntligt (Grundskolelärare 3). 

 

Det ges mer tid för läsning på lektionerna när det handlar om den gemensamma litteraturen. 

De fria böckerna får eleverna mestadels läsa hemma. När eleverna läser den gemensamma 

litteraturen brukar lärare 3 ge dem en tidsram att läsa klart på cirka tre veckor. Lärare 3 ger 

också mycket tid för muntlig diskussion om litteraturen i klassrummet, och eleverna får under 

denna tid även läxa att läsa hemma, samtidigt som de får frågor som de ska svara på utifrån 

det som lästs. Läsningen av varje bok avslutas med en större skrivuppgift som oftast utgår 

från elevernas egna tankar och eleverna kan på så sätt inte hitta ”de rätta svaren” i boken, 

eftersom frågorna är av en mer reflekterande karaktär.  Lärare 1 och lärare 2 använder sig av 

bokcirklar i grupp, där eleverna berättar för varandra vad de har läst. Detta är en bra metod 

eftersom de lässvaga eleverna kan få tips på bra litteratur samtidigt som de kan få upp 

intresset, menar lärare 1.  

Lärare 1 och lärare 2 menar att deras metoder till stor del utgår från dialogen 

med eleverna. Genom en ständig dialog med eleverna kan lärarna planera sin undervisning 

utifrån hur eleverna vill arbeta och vad de tycker är bra och dåligt. Lärare 1 poängterar dock 

att läraren själv styr hur de ska arbeta utifrån vilket syftet är. Vidare säger Lärare 1 att det 

finns en viss påverkan av hur de andra svensklärarna på skolan arbetar. Lärare 3 säger sig ha 

tagit över metoder från äldre lärare som denne har tyckt verkat fungera, och inte reflekterat så 

mycket över varför just dessa metoder anammats. Lärare 2 och lärare 3, vilka har varit 

verksamma i mer än tio år, menar att det som arbetats fram under åren används eftersom det 

tidigare fungerat bra.  

 

Förändringar i lärares arbete 

Alla intervjuade lärare anser att deras undervisning förändrats sedan de började arbeta, en del 

mer än andra. Lärare 1 menar att denne vågar släppa in eleverna mer i undervisningen nu och 
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är inte lika kontrollerande som i början. Lärare 2 nämner lärarkandidaters nya idéer och 

upplägg som en inspirationskälla till förändring och förnyelse. Lärare 3 säger såhär: 

 
Jag använder fortfarande saker som jag gjorde för 17 år sedan men som jag tycker är bra ännu. 

När man kommer ut som ny däremot har man inte den friheten, ingen erfarenhetsbas att stå på. 

Man får ta efter det som gäller just på den skolan (Grundskolelärare 3). 

 

När det gäller att hålla sig uppdaterad om nya metoder inom området går lärarnas åsikter isär 

något. Lärare 1 och lärare 3 menar att de, av olika skäl är dåliga på det, bland annat nämns 

tidsbrist som en av de främsta orsakerna. Lärare 1, som enbart varit verksam i fem år, säger 

att det även beror på att all tid går åt till att planera och genomföra undervisningen, vilket 

leder till att tid saknas för att planera nya arbetsmetoder. Lärare 2 nämner åter fördelen med 

de lärarkandidater som vistats hos denne. Genom dem får läraren hela tiden nya tips och idéer, 

och kan på så sätt förändra och förnya sin undervisning med skönlitteratur.  

Samtliga lärare är överens om att det är svårt att säga hur varje elev upplever 

arbetet med skönlitteratur. Överlag bedömer de att det upplevs som positivt. Det finns dock 

elever som är omotiverade och som tycker det är tråkigt att läsa. Eleverna får mer utbyte av 

litteraturen när de arbetar med gemensamma böcker, detta är något som alla pedagogerna 

anser. Att eleverna och lärarna har gemensamma muntliga diskussioner utifrån det som lästs 

och att sitta i gensvarsgrupper upplevs av pedagogerna som mycket positivt. Lärare 1 säger att 

det är viktigt att välja böcker som eleverna tycker är roliga och meningsfulla, då är det större 

chans att de lär sig något som de förhoppningsvis kan ta med sig i livet, medan lärare 3 anser 

att det är få elever som förstår att det är utvecklande att läsa böcker. 

 

 Ett dialogiskt klassrum  

Skönlitteratur är ett bra redskap att använda sig av för att skapa ett dialogiskt klassrum, det 

menar samtliga tre pedagoger. Även om alla läst samma bok kan en diskussion med de andra 

eleverna bidra till att ny kunskap erövras samtidigt som eleverna får ta del av hur andra 

människor tycker och tänker. Den gemensamma dialogen lär dem även hur man ska uppföra 

sig i de talsituationer som kan uppstå i en stor grupp, menar lärare 3. Samma lärare betonar att 

det är viktigt att eleverna får ta del av sina kamraters tankar och inte bara lärarens.  

För att skapa ett öppet klassrumsklimat, som främjar dialogen, gäller det att först 

och främst skapa en trygghet i klassen där eleverna känner att deras åsikter är värda något, 

vilket de tre intervjuade lärarna anser är viktigt. Eleverna måste förstå att alla människor och 
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deras åsikter är lika mycket värda. Lärare 2 och lärare 3 anser även att pedagoger förmedlar 

sin människosyn till eleverna eftersom den genomsyrar undervisningen. Det är även av stor 

vikt att redan från sjunde klass skapa en gemenskap i klassen genom att hitta på roliga saker, 

som till exempel utflykter och andra aktiviteter. Genom att stärka samhörighetskänslan i 

klassen kan det förebyggas att eleverna säger sårande eller kränkande saker till varandra och 

på så sätt vågar fler prata öppet inför varandra. Det är viktigt att varje elev får känna att just 

dennes åsikt är något värd, även om eleven inte har så stor kunskap om just det som 

diskuteras; detta anser lärare 2, som samtidigt menar att det dock krävs ett visst mått av 

kunskap och insikt för att eleverna ska våga föra en diskussion. Samtliga pedagoger anser att 

de ger tid för diskussion på lektionstid, dialogen mellan lärare och elever verkar ständigt 

finnas där. 

 

Lärarnas reflektioner 

Att arbeta som lärare är krävande på många sätt och det är inte alltid det finns tid till att sätta 

sig ner i lugn och ro och skriva ner sina reflektioner, menar lärare 1 och lärare 3. Alla lärarna 

är dock samstämmiga i att det reflekteras över undervisningen kontinuerligt och att det är en 

naturlig del av arbetet. De funderar över vad som varit bra eller dåligt och om något kan göras 

annorlunda och på så sätt förbättras:  

 
Går det jättebra något arbetspass så svävar man på små moln och tycker att man är en 

superduktig pedagog. Sedan går det ett år och man har samma lektion igen i en annan klass och 

så faller det pladask till marken. Då är det klart att man funderar över vad som fungerade och 

varför det inte gjorde det den här gången. Även om det går bra så ligger det och mal i 

bakhuvudet hur man ska göra för att kunna göra det ännu bättre (Grundskolelärare 2). 

 

3.6.2 Gymnasieskolan 

För fullständig redogörelse av de lämnade intervjusvaren se bilagor 4-7. 

 

 Skönlitteraturens betydelse 

De gymnasielärare som intervjuades är alla flitiga läsare. De är eniga om att det är viktigt att 

läsa böcker både för egen förkovran och litteratur som sedan skall användas i undervisningen. 

Lärare 6 berättar att den litteratur som eleverna senare skall läsa kräver mer bearbetning och 

denne lägger därför ner mer tid på dessa böcker. 
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Gymnasielärare 4 anser att det ingår i svenskläraruppdraget att hålla sig 

uppdaterad när det gäller exempelvis Augustprisvinnare samt vinnaren av Nobelpriset. Lärare 

5 nämner att det kan vara svårt att uppskatta samma böcker som eleverna när ålderskillnaden 

är stor. Två av gymnasielärarna menar att eleverna kan få kännedom om sig själva och 

identifiera sig med andra i arbetet med skönlitteratur. Samtliga lärare nämner att genom att 

låta eleverna diskutera i klassen kan en ny förståelse för saker och ting utvecklas och eleverna 

får även ta del av andra människors tankar. Lärare 6 menar att genom att diskutera och skriva 

om skönlitteratur utvecklas elevernas läsning och dessutom gynnas deras 

kunskapsinhämtande. 

 

Hur litteraturen bearbetas 

De metoder som lärarna väljer att använda i litteraturundervisningen skiljer sig åt. Lärare 4 

och lärare 6, lyfter fram vikten av att samtala med eleverna om de böcker som de läser 

eftersom de ser diskussionen som utvecklande. Dessa båda lärare är även eniga om att 

läsningen bör ske i hemmet och inte i klassrummet. Anledningarna till detta ställningstagande 

är att olika elever läser olika fort och att långsamma läsare inte skall behöva känna sig 

stressade och sammankoppla läsningen med en negativ upplevelse. Dessutom anser de det 

vara optimalt för diskussionen att eleverna kommer förberedda till lektionerna. Lärare 6 lyfter 

dock fram att det i vissa klasser lämpar sig bättre att läsa på lektionstid; exempelvis i klasser 

med svaga läsare. Denna lärare använder vid sidan av diskussion ett flertal andra metoder, 

exempelvis läslogg, litteratursamtal, referatskrivning, litteraturanalys samt gensvarsgrupper i 

de klasser då detta fungerar. Lärare 5 som främst undervisar yrkesklasser hävdar att 

yrkeselever sällan läser på fritiden och ger dem därför tid för detta under lektionerna. Denna 

lärare använder skönlitterära böcker främst som en inkörsport till olika temaarbeten. Dessa 

tematiska arbeten behandlar ofta ämnen som ligger eleverna nära, exempelvis ondska eller 

arbetslivet för unga. I varje tema ingår tillsammans med en skönlitterär bok ofta ett par 

kortare texter eller noveller. Efter att ha läst texterna förväntas eleverna producera egna texter 

utifrån olika frågeställningar som läraren ställer utifrån texternas innebörd. Anledningen till 

att läraren valt att arbeta tematiskt är att denne anser att världen omkring eleverna 

fragmentiseras mer och mer, och för att uppnå lärande och utveckling hos dem behöver de få 

se helheter och samband. 

Lärare 4 och lärare 6, berättar även om problemet med Internet. De hävdar att 

det idag är vanligt att eleverna kopierar hela texter eller klipper ihop flera olika. Detta har 

inneburit att användandet av vissa metoder har minskat, särskilt referat- och 
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recensionsskrivning. En av lärarna säger sig ha minskat antalet skriftliga inlämningsuppgifter 

överlag för att kringgå problemet. Lärare 5 säger istället att pedagoger behöver vara mer 

kreativa i sitt arbete och låta eleverna bearbeta sina texter mer.  

När det gäller hur frekvent återkommande skönlitteratur är i undervisningen 

skiljer de tre lärarna sig åt något. Lärare 5 arbetar tematiskt och låter en bok ingå i varje tema, 

vilket leder till att antalet böcker varierar från år till år beroende på temanas längd. Lärare 4 

framhåller istället att antalet böcker per läsår beror på elevgruppen och dess behov. I 

elevgrupper med behov av grammatikundervisning läggs fokus på detta istället för läsning av 

skönlitterära böcker. Denna lärare berättar även att olika böcker mottages på olika sätt av 

eleverna. Ungdomsböcker såsom Sandor slash Ida (Kadefors, 2001) läses på några dagar 

medan klassiker kan kräva uppemot två månader. I lärare 6 klassrum är skönlitteraturen ett 

ständigt återkommande inslag. Denna lärare är den enda som lyfter fram att kursplanerna styr 

vilken typ av böcker som skall läsas och därmed även hur lång tid klasserna behöver bearbeta 

texterna. Lärare 6 ser A-kursen som en förlängning på högstadiet och använder sig därför av 

ungdomsböcker men börjar även introducera vuxenböcker. I B-kursen däremot skall eleverna 

ta sig igenom litteraturhistorien, vilket leder till att läraren arbetar mer systematiskt för att 

hinna med alla böckerna.  

Lärare 4 och lärare 6 säger att könet på huvudpersonerna i litteraturen påverkar 

bokvalet eftersom eleverna behöver någon att relatera till. Dock försöker även dessa lärare 

utmana och väljer därför böcker med kvinnliga huvudkaraktärer i enkönade manliga klasser. 

Ett lyckat exempel på en bok som slukats av elever på såväl studie- som yrkesförberedande 

program är Kort kjol av Christina Nord Wahldén (1999) som handlar om en gruppvåldtäkt. 

Trots att inte alla elever kan identifiera sig med huvudpersonen är problematiken något som 

finns i elevernas livsvärld och enligt läraren har diskussionerna kring boken blivit 

djuplodande. 

 

Förändringar i lärares arbete   

På frågan om lärarnas undervisning förändrats sedan de började arbeta säger den äldsta 

läraren, det vill säga lärare 5, att elevernas allmänbildning har försämrats vilket har lett till 

sänkta krav i skolan. Detta har gjort att denne lärare förändrat sin undervisning för att 

tillmötesgå eleverna på deras nivå. Lärare 4 och lärare 6 framhåller å andra sidan att deras 

egna personliga utveckling lett till att undervisningen förbättrats. De vågar idag släppa på 

kontrollen och ge eleverna ökat ansvar:  
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Förr var det viktigare för mig att kontrollera om eleverna verkligen läst böckerna. Idag ser jag 

deltagande i en diskussion, framförandet av egna åsikter som betydligt viktigare 

(Gymnasielärare 5). 

 

Lärare 5 hävdar att det går trender i hur undervisning bör utformas. Dessa trender håller, 

enligt läraren, i sig ett par år för att sedan försvinna. Själv anser denna lärare att tematiskt 

arbete är den främsta arbetsmetoden och säger sig ha arbetat så i 32 år, vilket innebär att 

uppdatering om nya arbetsmetoder inte är aktuellt.  

 Lärare 4, anser det vara bra att diskutera med kollegor för att få nya uppslag. 

Dessutom är denna lärare medlem i Svensklärarföreningen, som förser sina medlemmar med 

information om ny forskning och nya läromedel etcetera. Lärare 6 lyfter fram 

läromedelsförlagen som en bra källa till nya idéer. Denna lärare berättar även att det går 

trender i litteraturhistoriska teorier, och menar att det påverkar valet av böcker och 

arbetsmetoder. Ett exempel på en teori som växt sig mycket stor och påverkat undervisningen 

är genusperspektivet, som har gjort det möjligt att välja både manliga och kvinnliga författare.  

De tre gymnasielärarna som intervjuats är eniga om att det är svårt att veta hur 

eleverna upplever arbetet med skönlitteratur. Lärare 6 anser skriftliga utvärderingar vara ett 

bra sätt att utröna elevernas uppfattningar, lärare 4 anser att deras deltagande i diskussioner är 

viktigt. Lärare 5 anser det viktigt att göra skönlitteraturen betydelsefull för eleverna. I dennes 

undervisning baseras annan undervisning, exempelvis skriftliga uppgifter, på litteraturen 

eleverna läst vilket gör det angeläget för eleverna att läsa böckerna.  

 

Ett dialogiskt klassrum  

Lärare 5 anser att det är omöjligt att diskutera skönlitteratur med gymnasieelever eftersom de 

ännu inte uppnått den mognad som krävs. De andra är dock eniga om att diskussion är viktigt. 

De hävdar båda att det bästa med att låta eleverna diskutera skönlitteratur är att de då 

egentligen diskuterar sig själva, sina övertygelser och värderingar: 

 
 Att prata om skönlitteratur är egentligen att gräva djupt inom sig själv (Gymnasielärare 6). 

 

Det (att diskutera skönlitteratur) ger eleverna en chans att ställa sig bakom någon, att diskutera 

sina egna känslor och värderingar genom att diskutera vad som händer i boken (Gymnasielärare 

4). 

 

De bästa diskussionerna uppkommer när eleverna kan identifiera sig med karaktärerna 
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(Gymnasielärare 4). 

 

Den ovan nämnda åsikten, att det är viktigt med identifikation för att nå ett dialogiskt 

klassrum, delas av alla lärarna. Lärare 5 menar att alla elever har vuxenblivandet gemensamt 

och att böckerna därför bör behandla det men anser även att det är viktigt att inte ”fastna i 

ungdomsbokstramset”. Istället bör eleverna utmanas med böcker som de kanske inte hade valt 

själva. I ettan brukar denna lärare låta eleverna läsa Shakespeare: 

 
Några av de bästa lektionerna jag har haft har varit i fordonsklasser när vi har läst Hamlet. Dessa 

killar kan verkligen identifiera sig med denna karaktär och diskutera hans problem 

(Gymnasielärare 5). 

 

För att skapa ett tryggt klassrumsklimat anser lärarna att det är viktigt att alla elever lär känna 

varandra och att positiv stämning skapas. Deras medel för att nå detta är dock olika. Lärare 6 

använder sig av drama under första terminen, låter eleverna intervjua varandra samt diskuterar 

mycket. Dessutom anser denna lärare att eleverna inte själva bör få dela in sig i grupper då 

detta kan skapa osäkerhet. Lärare 4 leker utomhuslekar med eleverna. Dessutom lyfter denna 

lärare fram vikten av att se varje elev och ge varje individ lite egen tid. Även i detta klassrum 

ges diskussionen mycket tid och i början av terminen diskuteras vikten av respekt vid samtal 

med andra. Lärare 5 som främst undervisar yrkesklasser säger att dessa elever lär känna 

varandra på de ”praktiska” lektionerna och att tid därför inte behöver ägnas åt detta på de 

”teoretiska”.  

 
 

Lärarnas reflektioner 

Angående i vilken omfattning lärarna reflekterar över sin egen undervisning är lärare 4 och 

lärare 6 eniga om att det är en viktig del av yrket och att de försöker göra det i så stor 

utsträckning som möjligt. De båda hävdar dock att det är svårt att hinna med på grund av att 

lärarnas arbetsuppgifter blir allt fler. De nämner programutskott, arbetslag, konferenser 

etcetera:  

 
Det är bara att vänja sig vid att bli avbruten och använda sommar- och jullov så mycket som 

möjligt. Under de veckorna går hjärnan på högvarv, man bearbetar det man gjort och laddar 

inför kommande termin (Gymnasielärare 6). 
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Lärare 5 som snart uppnått pensionsålder anser att det är viktigast för unga lärare att reflektera 

kring undervisningen. Själv anser denna lärare att det som fungerat tidigare bör fungera även i 

framtiden. 

 

3.6.3 Resultaten- en jämförelse 

Nedan följer en jämförelse av de resultat som framkommit genom intervjuer med 

grundskolelärare och gymnasielärare. 

 

Skönlitteraturens betydelse 

Den betydelse lärarna tillmäter skönlitteraturen är relativt likartad. Alla de intervjuade lärarna 

har ett bra förhållande till skönlitteratur. Det finns alltså ingen märkbar skillnad mellan 

lärarna på respektive stadium. Både på grundskolans senare del och på gymnasiet anser de 

intervjuade pedagogerna att skönlitteratur kan vara en viktig del i undervisningen och kan 

befrämja både lärarens och elevernas lärande. De anser att det är av stor vikt för eleverna att 

läsa skönlitteratur eftersom den kan ge dem kännedom om andra individer men även om sig 

själv, vilket kan leda till att de utvecklas som människor. Genom identifikation med 

karaktärerna kan eleverna få nya perspektiv och därefter värdera och ta ställning till vad de 

själva tycker och tänker. Pedagogerna anser även att det är av stor vikt för lärare att läsa 

skönlitteratur, dels för egen förkovran men även för att finna lämpliga böcker att föra in i 

undervisningen. Ett flertal av de intervjuade anser att det är en bra metod att använda sig av 

skönlitteratur när man ska arbeta tematiskt, eftersom man då skapar en gemensam referensram 

för alla elever i klassen. Alla kan då relatera till det de läst och förhoppningsvis föra en 

diskussion utifrån olika saker de stött på i texten. 

 

Hur litteraturen bearbetas 

När det handlar om antalet skönlitterära böcker som används i undervisningen skiljer det sig 

åt mellan stadierna. På högstadiet har lärarna två till tre böcker per termin, varav minst en bok 

är förutbestämd och mestadels kopplad till ett tema. Detta sätt att använda skönlitteratur 

förekommer även på gymnasiet. Här skilde sig annars bruket av skönlitteratur åt mellan de 

intervjuade pedagogerna. Kursplanerna påverkar det antal böcker en av gymnasielärarna för 

in i undervisningen, detta nämndes inte på högstadiet. Elevgruppen är dock något som det tas 

stor hänsyn till på båda stadierna i litteraturundervisningen. 

På de båda stadierna menar samtliga pedagogerna att valet av arbetsmetoder till 

stor del baseras på elevgruppen. Dialogen med eleverna är av stor relevans när det handlar om 
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att planera undervisningen, många av de intervjuade menar även att arbetet måste kännas 

meningsfullt för eleverna. Samtliga lärare var även överens om att deras egen undervisning 

förändrats sedan de börjat arbeta. Några lärare på respektive stadium menar att de nu vågar 

släppa in eleverna mer i sin undervisning. Dock var de lite sämre på att hålla sig uppdaterade 

på nya metoder inom arbetet med skönlitteratur. Det som nämndes var samtal med kollegor 

och lärarkandidater, medlemskap i Svensklärarföreningen samt besök på bokmässor.  

De faktorer som styr urvalet av skönlitterära böcker på grundskolan är främst 

kön, genre och elevgrupp, på gymnasieskolan kön och elevgrupp. De böcker som läses 

gemensamt i klassen är ofta kopplade till ett specifikt tema, vilket fungerar som utgångspunkt 

i valet av bok, medan eleverna själva kan välja vad de vill läsa när det handlar om de fria 

böckerna. Grundskolelärarna kopplar ofta skönlitteraturen till arbetet inom So-ämnet. Om de 

ska arbeta tematiskt brukar lärarna på detta stadium arbeta med skönlitterära böcker som 

knyter an till det aktuella temat. Arbetar de exempelvis med ”Lag och rätt” på So-timmarna, 

läser de deckare på svensklektionerna. En av gymnasielärarna menar att när de arbetar 

tematiskt ingår det alltid en skönlitterär bok, antalet böcker varierar beroende på det tematiska 

arbetets omfattning och längd. Denna lärare anser att tematiskt arbete är den bästa metoden att 

utgå ifrån i arbetet med skönlitteratur. Här ser man åter kopplingen mellan tema och 

skönlitteratur. Både eleverna och lärarna har alltså inflytande i vilka böcker som ska läsas.  

 

Ett dialogiskt klassrum 

I arbetet med litteraturen får diskussionen överlag ett större utrymme på gymnasiet än på 

högstadiet, trots att en gymnasielärare lyfte fram att många elever ännu inte nått tillräcklig 

mognad för att delta i litteratursamtal. På grundskolan används istället metoder som skriftliga 

referat, bokrecensioner, skriftliga och muntliga bokredovisningar och även 

helklassdiskussioner. På gymnasieskolan anser de intervjuade att Internets stora spridning 

bidrar till att många elever kopierar texter, vilket har lett till att användandet av skriftliga 

referat och recensioner har minskat. Detta var inget som någon av grundskolelärarna lyfte 

fram. Något som både lärarna på högstadiet och gymnasiet använde i arbetet med 

skönlitteratur var läslogg och, vad de kallade gensvarsgrupper. När det gäller hur mycket tid 

lärarna avsätter för läsning på lektionstid varierar det något mellan stadierna. På högstadiet får 

eleverna framförallt tid på lektionerna att läsa de gemensamma böckerna, de fria böckerna 

läses istället hemma. Två av tre gymnasielärare anser att eleverna bör läsa litteraturen hemma 

för att kunna komma förberedda till lektionerna, den tredje läraren menar att det är bättre att 

eleverna läser på lektionstid eftersom de annars inte läser böckerna.  
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För att skapa ett öppet och dialogiskt klassrumsklimat är lärarna eniga om att det 

är viktigt att skapa en trygghet i klassen där alla vågar framföra sina åsikter. Lärarna måste 

förmedla en positiv människosyn där alla är lika mycket värda. För att stärka 

sammanhållningen och gemenskapen i klassen menar flera lärare både på grundskolan och på 

gymnasiet att olika aktiviteter såsom drama eller utomhuslekar är bra. Något som även 

betonas är att lärare skall försöka se alla elever och ge varje individ sin egen tid i den 

utsträckning det är möjligt. Om eleverna känner trygghet i klassen blir det lättare att få till 

stånd en diskussion där eleverna vågar prata öppet inför varandra. Diskussionen är ständigt 

återkommande i litteraturundervisningen på båda stadierna även om andra arbetsmetoder 

används kontinuerligt. Förutsättningarna för en dialogisk undervisning är dock enligt vår 

analys goda. 

 

Lärarnas reflektioner 

Majoriteten av lärarna menar att reflektion är något som pågår kontinuerligt, men att tid inte 

finns till att sätta sig ner och skriva ner sina tankar. Lärarna reflekterar ständigt över vad som 

varit positivt eller negativt och vad som kan förbättras, men eftersom läraryrket är ett 

krävande yrke med flera olika arbetsmoment finns det inte alltid tid att stanna upp. Den tid 

som ges till att verkligen sitta ner och föra anteckningar är på de lov som lärarna har. En 

gymnasielärare menar emellertid att det är viktigare för unga lärare att reflektera över sin 

undervisning, själv har läraren undervisat i 32 år och anser sig veta vilken undervisning som 

fungerar. 

Både på grundskolan och på gymnasiet ansåg lärarna att det var svårt att bedöma 

hur arbetet med litteratur upplevs av eleverna. Två lärare från respektive stadium betonar 

vikten av att välja böcker som är meningsfulla för eleverna. En annan sa att skriftliga 

utvärderingar kan vara en bra metod att få reda på vad eleverna tycker. Överlag är alla lärarna 

överens om att arbetet till stor del upplevs som positivt. De är även samstämmiga om att 

skönlitteratur kan användas för att skapa ett dialogiskt klassrum. Genom diskussion kan 

eleverna utveckla en ny förståelse samt ta del av hur andra människor tycker och tänker, 

därför har den stor betydelse i det dialogiska klassrummet. Två av gymnasielärarna hävdar att 

det som är positivt med att låta eleverna diskutera det lästa är att de får ta del av varandras 

innersta tankar. De diskuterar i stor utsträckning sig själva och vad de tror på. Samma lärare 

menar även att eleverna kan få kännedom om sig själva och identifiera sig med andra.  
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4. Diskussion 
De jämförelser som görs i diskussionen skall inte ses som generaliseringar utan mer som 

tendenser. För att kunna generalisera resultaten krävs en större och mer utförlig undersökning 

och att även lärarnas elever intervjuas. 

 

4.1 Förutsättningar för dialogisk undervisning kring skönlitteratur 
Dialogisk undervisning innebär ett samspel mellan lärare och elev, samt mellan elev och elev. 

Undervisningen skall knyta an till elevernas erfarenheter och genom enskilda samtal kan 

läraren ge uppmuntran och stöd (Dysthe, 1995:65, 222f). Motsatsen till dialogisk 

undervisning är envägskommunikation där det endast är läraren som talar. För att en dialog 

kring skönlitteratur skall kunna skapas i klassrummet måste vissa kriterier uppfyllas, dessa 

kommer nedan att diskuteras.  

  En förutsättning för att kunna arbeta dialogiskt är, enligt de intervjuade lärarna 

och forskare som Dysthe (1995) och Molloy (1996), att tid ägnas åt planering och reflektion. 

En majoritet av de intervjuade lärarna säger att reflektion är en kontinuerlig process som de 

ständigt ägnar sig åt, trots viss tidsbrist. Denna tidsbrist beror bland annat på att arbetsbördan 

har ökat under de senare åren. Enligt Molloy är det en viktig del av läraryrket att begrunda 

sina arbetsmetoder eftersom det annars är lätt att reproducera det sätt på vilket man själv blivit 

undervisad (1996:17). Vi anser att reflektion är något som kan gynna undervisningen och 

därför ständigt bör pågå. Att föra dagboksanteckningar kan vara en bra metod för att föra ner 

sina tankar. Som tidigare nämnts upplever de intervjuade lärarna en viss tidsbrist, vilken leder 

till att de inte har möjlighet att sitta ner efter varje lektion och skriva, utan istället sker denna 

process i lärarnas inre. Genom en ständig dialog med lärarkollegor kan utbytet av tankar och 

idéer bli stort, vilket kan vara lika meningsfullt som att föra reflekterande dagbok.  

De metoder pedagoger väljer att använda speglar den kunskapssyn de har och 

påverkar även elevernas syn på vad kunskap är (Molloy, 1996:17). En lärare med en 

traditionell kunskapssyn, vilken innebär att eleverna ses som tomma kärl, eller tabula rasa, 

kommer mest troligt att använda sig av förmedlingspedagogik (Dysthe, 1995:46, 53, 222f). 

De lärare som har ingått i undersökningen lyfter dock fram dialogen som en viktig del av 

lärandet och menar att kunskap utvecklas i samspelet mellan människor. Det tyder på att de 

har en socialkonstruktivistisk kunskapssyn (se s.9). Den pedagogiska följden av detta blir att 

de uppmärksammar att eleverna lär av varandras tankar och funderingar och uppmuntrar 

denna process.  
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Samtliga intervjuade pedagoger var eniga om att skönlitteratur kan användas 

som utgångspunkt för att skapa en dialogisk undervisning där diskussion kring viktiga frågor 

får stor plats. De anser det vara positivt att eleverna får ta del av kamraternas tankar och idéer 

eftersom olika elever har olika erfarenheter, och ett utbyte av dessa kan vara utvecklande.  

En utgångspunkt för att en dialog skall kunna komma till stånd, menar Molloy 

är att läraren är väl bekant med den litteratur som eleverna skall läsa. Detta kräver stort 

engagemang men gäller framförallt de böcker som skall läsas i helklass. Hon understryker 

även vikten av att läraren läser samma litteratur som eleverna för att därmed kunna öka 

förståelsen för deras verklighetsvärld; det som intresserar och berör dem (1996:80f). Genom 

att bearbeta litteraturen innan den används i undervisningen, skapar läraren egna bilder av 

bokens karaktärer och dess handling. Det är dock, enligt vår mening, viktigt att vara medveten 

om att denna personliga uppfattning inte är den ”rätta”, utan att de tolkningar eleverna gör är 

lika mycket värda. Detta kan vara problematiskt eftersom det är lätt att framhålla sina egna 

upplevelser från läsningen, vilket kan leda till att elevernas egna tankar och tolkningar blir 

lidande. Flera av de intervjuade lärarna betonar att de försöker läsa samma litteratur som 

eleverna. Dock lyfter en av gymnasielärarna fram att det kan vara svårt att uppskatta samma 

böcker som eleverna när åldersskillnaden blir stor. Detta är samma lärare som hävdar att 

gymnasieelever inte uppnått den mognad som krävs för att diskutera skönlitteratur. Kan detta 

ha något samband? Enligt Molloy tappar eleverna intresset för en lärare som inte är insatt i 

deras verklighetsvärld, vilket leder till att förutsättningen för att skapa en god dialog blir 

nästan obefintlig (Molloy, 1996:80f ). 

En ytterligare förutsättning för att diskussion i större grupper skall vara möjlig 

är att samtalsklimatet är tillåtande och respektfullt, något de intervjuade lärarna vittnar om. 

Lärare bör också vara medvetna om att det kan vara svårt för vissa elever att öppna sig inför 

övriga klassen, speciellt då litteratur skall diskuteras eftersom denna många gånger bidrar till 

djup eftertanke. Det kan resultera i att det som sägs blir självutlämnande. Beroende på att 

eleverna har olika erfarenheter med sig uppfattar de litteraturen olika, vilket i bästa fall kan 

göra diskussionen intressant och givande. Att de känner sig respekterade är alltså en 

förutsättning för att alla skall våga delta. De metoder som de utfrågade lärarna använder sig 

av för att skapa ett tillåtande diskussionsklimat, såsom drama och lekar, anser vi kan bidra till 

att uppnå den önskade situationen. Men man måste, enligt vår uppfattning, vara medveten om 

att dessa aktiviteter inte är tillräckliga. För att nå givande diskussioner krävs övning. Lärare 

kan inte förvänta sig att det räcker att läsa en gemensam bok i helklass och utifrån den föra en 

diskussion där alla elever är aktiva. Istället bör diskussionen vara ett återkommande inslag i 
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undervisningen för att eleverna skall bli införstådda med vad som förväntas av dem i en sådan 

situation. 

Av egna erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU:n), 

tycker vi att öppna frågor, som även förespråkas av Dysthe (1995:58f) är ett bra sätt att skapa 

en meningsfull dialog. Att låta eleverna reflektera kring sina värderingar och 

ställningstaganden utifrån öppna frågor kan medverka till att utveckla deras kunskaper, samt 

bredda deras perspektiv på det lästa. Det är dock lätt att hamna i situationer där man faktiskt 

är ute efter det ”rätta” svaret och därför medvetet försöker leda elevernas tankar i en viss 

riktning. 

 

4.2 Metoder för att skapa dialogisk undervisning kring skönlitteratur  
Vilka olika metoder används då av studiens lärare för att skapa dialog kring den skönlitteratur 

lärare och elever läser? Nedan kommer sådana metoder som forskare såsom Chambers 

(1993), Dysthe (1995) och Molloy (1996) förespråkar att diskuteras tillsammans med de 

metoder som studiens lärare lyft fram vid intervjutillfällena.   

De svar som lämnades av lärarna tyder på att inslag som litteratursamtal, 

gensvarsgrupper, läsloggsskrivande, tematiska arbeten, grupp- samt helklassdiskussioner är 

vanligt förekommande i deras litteraturundervisning. Övriga arbetsmetoder som det redogjorts 

för i litteraturgenomgången har inte nämnts i intervjusvaren. Exempelvis lyfter ingen av de 

intervjuade lärarna upp Chambers utvecklade modell för litteratursamtal (se s.23, detta arbete) 

som ger elever och lärare en gemensam bas att utgå ifrån och bygga upp samtalet kring. Vi 

frågar oss om detta betyder att lärarna inte tagit del av de forskningsrön som förespråkar en 

dialogisk undervisning? Av undersökningens resultat har det inte heller kunnat utläsas att de 

intervjuade pedagogerna har ett stort intresse för att ta del av nyare forskning. Några av dem 

har istället sagt att de håller fast vid sådant de tyckt fungerat bra tidigare. Detta kan leda till att 

de går miste om flera moderna arbetsmetoder som arbetats fram för att passa dagens samhälle 

och dess individer. Följden av detta kan bli att eleverna inte utvecklar tankesätt som kan vara 

användbara idag.  

Vid en jämförelse mellan studiens yngre och äldre lärare har det kunnat 

konstateras en viss skillnad mellan vilka arbetsmetoder de väljer att använda. De val av 

metoder som lärare gör i arbetet med skönlitteratur kan vara betydelsefulla eftersom de i olika 

grad skapar möjlighet för elevernas aktiva deltagande. Av studiens lärare är det framförallt de 

som tillhör den äldre generationen som väljer att använda samma metoder år efter år. Dessa 

 44



lärare kanske känner en trygghet i det de gör och finner därför inte någon anledning att ändra 

på sina metoder i någon större utsträckning. Majoriteten av deras yngre kollegor försöker 

däremot anpassa sina arbetsmetoder efter elevgruppen de möter. Ett par av dem hävdar att 

elevernas intressen styr flera av de val som görs, både gällande böcker och arbetsmetoder. Det 

är dock även så att en av de yngre lärarna säger sig ha tagit efter äldre kollegor utan att 

reflektera kring varför dessa arbetsmetoder används. Pedagoger har ett ansvar att uppdatera 

och utvärdera sin undervisning och sin kunskap, något som betonas i skriften Lärarnas 

yrkesetiska principer. Här står även att läsa att lärare ska ta ansvar för att utveckla sin 

kompetens både inom yrket och när det gäller innehållet i undervisningen (Lärarförbundet och 

Lärarnas riksförbund, 2006). 

I litteraturgenomgången redogörs för ytterligare metodiska redskap som kan 

tillämpas för att föra en dialogisk undervisning. Molloy tar bland annat upp rollspel och 

improvisationer som bra sätt att variera arbetet med skönlitteratur (1996:83). Vår 

undersökning visar dock att dessa metoder inte används i någon större utsträckning. Moment 

som referatskrivning, recensioner, muntliga redovisningar och skriftliga analyser, som mer 

främjar ett monologiskt klassrum används istället. Som tidigare nämnts är det de lärare som 

varit verksamma under flera år som i störst utsträckning tillämpar de senare arbetssätten. 

Lärarna med kortare arbetslivserfarenhet använder även de dessa metoder för att variera sin 

undervisning. Om man får tro studiens resultat är nyttjandet av de traditionella metoderna 

dock mer utbrett i de äldre pedagogernas klassrum. Metoder som bland annat referatskrivning 

och bokrecensioner innebär i stort sett att eleven tar någon annans tankar och återger, vilket 

troligen inte gynnar lärandet lika effektivt som om eleven skulle reflekterat utifrån olika 

frågor och diskuterat dessa tillsammans med andra. Att referat och recensioner även finns 

lättillgängliga på Internet gör sådana uppgifter särskilt problematiska. Anledningarna till att 

ovanstående traditionella metoder används tror vi bland annat är att de anses lättare att 

bedöma, eftersom de är mer konkreta än en elevs deltagande i en diskussion. Läraren kan 

återvända till resultatet av skriftliga uppgifter inte bara för att utvärdera elevens arbete utan 

också för att värdera hans eller hennes utveckling.  

De metoder som lärarna faktiskt lyfter fram som dialogiska ligger nära Dysthes 

olika sätt att definiera ett dialogiskt klassrum (se s.21). I det lärarna kallar gensvarsgrupper får 

eleverna respons på sina egna tankar, reflektioner och känslor, samt möjlighet att ifrågasätta 

andras funderingar och värderingar. Det kan, enligt studiens lärare, vara bra att låta eleverna 

sitta i mindre grupper så att alla får möjlighet att komma till tals, då det i helklass kan bli så 

att endast ett fåtal vågar prata. En annan metod de intervjuade nämner är att arbeta tematiskt 
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utifrån skönlitteratur. Grundskolelärarna brukar koppla litteraturen i svenskundervisningen till 

det de arbetar med i So-ämnet, vilket gör att dessa båda ämnen knyts till varandra. Om de 

exempelvis arbetar med ”Lag och rätt” inom So:n brukar de läsa deckare på 

svensklektionerna, för att på så sätt ge eleverna en förståelse och gemensam referensram till 

det valda temats innehåll. Vi anser att detta kan gynna en dialog eftersom den kunskap 

eleverna kan tillägna sig utifrån skönlitteratur kan ge dem underlag för diskussion kring 

komplicerade och viktiga frågor inom So-ämnet. Denna kunskap hade kanske varit svårare för 

dem att tillägna sig genom att enbart läsa läroböcker. Endast en av de intervjuade 

gymnasielärarna säger sig arbeta tematiskt. Denna lärare använder skönlitteratur som en 

grund att utgå ifrån då denne planerar sin undervisning. Exempelvis har många skriftliga 

uppgifter sin utgångspunkt i det eleverna läst. Läraren anser att tematiskt arbete med 

skönlitteratur är det främsta arbetssättet eftersom det ger eleverna en helhetsbild av det 

behandlade ämnesområdet. Denna lärare hävdar samtidigt att gymnasieelever inte är 

tillräckligt mogna för att diskutera litteratur, vilket torde innebära att läraren inte anser 

tematiskt arbete vara dialogiskt. Enligt den genomförda studien är det vanligare med tematiskt 

arbete på den valda grundskolan än på det valda gymnasiet. Detta kan, enligt oss, bero på att 

arbetslagstänkandet är mer utvecklat på denna grundskola än på gymnasieskolan. Med ett 

fungerande arbetslag kan det vara lättare att arbeta ämnesövergripande. 

Dialog innebär dock inte enbart muntliga samtal. En av Dysthes definitioner av 

dialog innebär istället ett skriftligt samspel mellan läsare och text (1995:62). Genom att skriva 

läslogg går eleverna i dialog med sig själva istället för med andra. Enligt Amborn & Hansson 

kan skriftlig bearbetning av de egna tankarna leda till att eleverna upptäcker saker hos sig 

själva som de annars inte skulle ha reflekterat kring (2002:23f). Vi menar att skrivande även 

kan fungera förberedande inför en muntlig diskussion eftersom eleven får möjlighet att 

formulera sina tankar för sig själv. Detta kan göra det lättare för eleven att komma ihåg sina 

tankar och reflektioner om det som lästs, vilket är en förutsättning för att de skall kunna 

tillföra något i ett litteratursamtal. 

 

4.3 Valet av skönlitteratur i dialogisk undervisning 
Nussbaum ser relationen mellan läsare och text som problemfri; läsaren mottar texten och 

försöker använda dess budskap i sitt liv (Tyrberg, 2001:19f). Vi anser dock att Rosenblatts 

utgångspunkt ligger mer nära verkligheten. Hon menar att läsaren måste engageras av texten 

för att kunna tillgodogöra sig den (Malmgren, 2002, 2003:23f). Om så är fallet blir valet av 
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skönlitterära böcker i dialogisk undervisning viktigt, eftersom de valda böckerna måste 

appellera till alla elever för att främja att dialog skall kunna komma till stånd. Nedan 

diskuteras vad forskare samt studiens lärare anser bör styra valet.  

Molloy menar att den didaktiska frågan vem undervisar jag? bör avgöra valet av 

undervisningsupplägg, det är alltså viktigt att lärare anpassar sina metoder efter elevgruppen 

(1996:80f). Även vid bokvalet bör hänsyn tas till elevernas intressen. Vad vi har kunnat utläsa 

är det inte alltid så lätt, och valet är inte alltid enbart lärarens. Grundskolelärarna som ingår i 

undersökningen berättade att det på skolan finns fasta klassuppsättningsböcker som används 

år efter år. Denna litteratur är noggrant utvald och verkar fungera bra i klasserna när den är 

knuten till något speciellt tema eller arbetsområde. Vi märkte dock en viss frustration hos de 

intervjuade lärarna. En av dem menar att böckerna kanske bör bytas ut eller åtminstone 

kompletteras med ny litteratur. Att ständigt arbeta med samma böcker innebär en viss 

trygghet för lärarna, men kan även medföra att de kör fast och använder samma 

tillvägagångssätt varje gång boken bearbetas. Även Molloy tar upp denna problematik, och 

menar att när fasta klassuppsättningsböcker används år efter år finns risken att lärarna slutar 

reflektera över varför de använder dem och den didaktiska frågan vem undervisar jag? 

hamnar i bakgrunden. Som hon vidare nämner tvingas lärare som hittar en användbar bok som 

inte finns klassuppsättning lägga denna åt sidan trots att den lämpar sig för elevgruppen 

(1996:80f). Att arbeta med ett utdrag ur boken kan då möjligen vara ett sätt att skapa 

förståelse för bokens andemening och handling. Vi anser att klassuppsättningsböcker kan vara 

bra, men att litteraturen ständigt bör uppdateras och kompletteras med aktuell litteratur. Det är 

även av stor vikt att utvärdera de böcker som finns och hur de används i undervisningen.  

Böcker i klassuppsättning kan vara användbara vid tematiskt arbete, något som 

var vanligt i den litteraturundervisning våra informanter berättat om. De använder ofta 

skönlitteratur för att inleda ett tematiskt arbete. På högstadiet är detta tema ofta kopplat till 

So-ämnet. Litteraturen väljs då ut beroende på vilket tema det skall arbetas med. Enligt 

Svedner bör dock eleverna få vara med och påverka temaarbetets innehåll och därmed 

litteraturen (1999:45), något som kan vara svårt att genomföra i praktiken. Att inleda ett 

gemensamt arbetsområde med hjälp av en skönlitterär bok kan vara bra då det ger eleverna en 

gemensam referensram att utgå ifrån. Litteratur bidrar även till att skapa inre bilder hos 

eleverna, vilket en av de intervjuade i likhet med Amborn & Hansson betonar (2002:23f). Ett 

temaarbete som utgår från en skönlitterär bok kan ge eleverna inre bilder som de kanske inte 

skulle ha fått om läraren inlett arbetet med föreläsningar. Det är viktigt att eleverna blir 
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intresserade av det kommande arbetet och att utgå från en bok, som i regel täcker upp en rad 

olika perspektiv, kan vara ett bra sätt att fånga dem på.  

Majoriteten av studiens lärare betonar vikten av att utgå från dialogen med 

eleverna då litteraturundervisning planeras. De vittnar om att det i arbetet med skönlitteratur 

tas stor hänsyn till eleverna när det gäller arbetssätt, tema, bokval etcetera. Vi är medvetna om 

att detta kan vara problematiskt eftersom alla elever i en klass är unika och inte delar samma 

förutsättningar; det finns alltid de som är mer motiverade än andra. Det gäller att inte enbart 

fokusera på de goda läsarna, vilket även Molloy betonar, utan anpassa undervisningen för alla 

elever (1996:28). En lösning kan vara att utforma arbetssätten på olika sätt i olika klasser. Hur 

en sådan anpassning kan se ut exemplifierades av en av gymnasielärarna som menade att det i 

de flesta klasser är mest lämpligt att låta eleverna läsa hemma, men att det i klasser med 

många svaga läsare kan vara bättre att läsa på lektionstid för att ge alla samma grund att stå 

på. Här ser man en tydlig anpassning av undervisningen efter elevgruppens behov.  

 

4.4 Anledningar till att arbeta med skönlitteratur 
Arbete med skönlitteratur är enligt studiens resultat utbrett. Lärarna lyfter i likhet med 

forskare fram flera orsaker till att arbeta med litteratur i undervisningen. Dessa anledningar 

kommer nedan att diskuteras.  

Samtliga av studiens lärare är eniga om att läsande av skönlitteratur kan vara bra 

för eleverna. Exempelvis lyfter flera av dem fram att eleverna genom läsning kan utvecklas 

som människor och få insikt i hur andra människor tänker. Detta leder till att den empatiska 

förmågan kan utvecklas enligt Amborn & Hansson, som vidare menar att läsare av 

skönlitteratur kan upptäcka sådant hos sig själva som annars skulle ha förblivit oupptäckt 

(2002:23f). Dysthe menar att målet med elevernas lärande bör vara ”att få eleverna att förstå 

sig själva och sin omvärld samt att fungera som individ och medlem av olika sociala grupper” 

(1995:47). Här anser både vi och de intervjuade lärarna att skönlitteratur kan vara en bra en 

metod att använda sig av för att utveckla nya insikter och förhoppningsvis kunskaper om 

andra människor men även om sig själv. Även Langer har denna uppfattning, och menar att de 

erfarenheter läsare tillgodogör sig under läsakten kan användas för att skapa kontakter och 

söka förståelse för livet (2005:57).  

Molloy menar att genom att diskutera elevernas egna tankar och värderingar kan 

ett mer reflekterande och analytiskt förhållningssätt gentemot texten intas (1996.71). Detta 

kan i sin tur, enligt Hallberg, leda till att elevernas ”response-ability” utvecklas (2003:8f). 
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Även kursplanerna för svenskämnet på högstadiet och på gymnasiet lyfter fram 

skönlitteraturens betydelse för att utveckla förståelse för sig själv och sin omvärld. I dessa 

dokument står det även att litteratur kan vara identitetsskapande, utvecklande för empatin och 

förståelsen för andra människors attityder och värderingar (Skolverket, 2000 [www]).  

Utvecklad förståelse för sig själv och sina medmänniskor kan även uppnås 

genom identifikation med litteraturens karaktärer enligt studiens lärare. Gymnasielärarna 

lyfter fram att det är nödvändigt att eleverna kan identifiera sig med karaktärerna för att en 

diskussion kring det lästa skall bli möjlig. Molloy menar att genom identifikation med textens 

karaktärer kan en diskussion om moral och livsfrågor lyftas fram. På så sätt kan läraren och 

eleverna ta del av varandras tankar (1996:98ff). Identifikation är, enligt vår mening, ett bra 

sätt att arbeta med skönlitterära texter på. I böcker möter eleverna olika karaktärer som de 

troligtvis granskar, bedömer och tar ställning till. Detta kan leda till att de utvecklar en 

relation till personerna i boken. Kanske möter eleverna sådana karaktärer i boken som de 

absolut inte kan förlika sig med, vilket innebär att de utifrån det kan föra en dialog med de 

andra eleverna och läraren. På så sätt kan de få ny förståelse för hur människor som de inte 

stött på tidigare tycker och tänker. Detta kan i sin tur leda till att eleverna utvecklar ett 

annorlunda synsätt än de tidigare haft. 

Skönlitteratur kan även, enligt Molloy, vara språk- och skrivutvecklande. Under 

intervjuerna var det dock ingen av pedagogerna som nämnde detta. Vi ställer oss frågan om 

lärarna är omedvetna om det, eller helt enkelt förbisåg det i intervjusituationen. Molloy anser 

också att språket och skrivförmågan kan utvecklas avsevärt genom kontinuerlig läsning 

(1996:88). Även kursplanerna i svenska betonar att eleverna ”ska utveckla en språklig 

säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar utrycka sig i många olika sammanhang” samt 

att de ”ökar sitt språkmedvetande, utvecklar nya kunskaper och förmåga att se sammanhang 

genom att läsa skönlitteratur” (Skolverket, 2000 [www]). Det är även viktigt att eleverna får 

göra sådana erfarenheter i skolarbetet att de kan få möjlighet att upptäcka att skönlitteraturen 

kan ge dem mer än bara insikt i andra människors liv och tankar. (Molloy, 1996:88). Är man 

en van läsare har man i regel ett bra språk, både när man talar och skriver. Detta innebär, som 

det tidigare betonats, att det är positivt för elever att läsa mycket litteratur i skolan då det kan 

ge dem relevant kunskap inför framtiden. Vi tror och hoppas att de intervjuade lärarna även är 

medvetna om detta. Det är också av stor vikt att man låter eleverna förstå vad litteraturen kan 

ge dem. Nya världar, perspektiv och sammanhang kan öppnas för dem, vilket de kan ha stor 

användning för i den övriga undervisningen, men även i det vardagliga livet utanför skolan. 

Problematiken ligger i att fånga elevernas intresse för läsning inom skolans väggar. 

 49



 

4.5 Problematik med dialogisk undervisning kring skönlitteratur 
Trots att dialogisk undervisning kring skönlitteratur kan anses ha många fördelar, finns även 

problem med detta arbetssätt. Dessa möjliga hinder kommer nedan att diskuteras. 

Molloy och Chambers lyfter fram att det inte är en självklarhet för alla elever att 

läsa böcker (1996:17). Detta ser vi som en betydande faktor att ta hänsyn till. De intervjuade 

gymnasielärarna betonar att identifikation med litteraturens karaktärer är särskilt viktig för 

dessa elever. När eleverna kan identifiera sig med karaktärerna och leva sig in i deras 

upplevelser blir även förutsättningarna för dialog som mest gynnsamma. Elever på 

grundskolans senare del och på gymnasiet, har, som en av de intervjuade lärarna nämnt, 

vuxenblivandet gemensamt och flera ungdomsböcker behandlar just detta ämnesområde vilket 

borde gynna dialog på dessa stadier.  

För att elevernas inställning till skönlitteratur skall bli positiv krävs det att 

lärarens litteratursyn, men även människosyn är positiv eftersom detta genomsyrar dennes 

undervisning. Omotiverade läsare måste stödjas och uppmuntras av läraren, så att de upplever 

läsningen som meningsfull. I en klass med flera lässvaga elever bör undervisningsmetoderna 

anpassas efter elevgruppen. En av gymnasielärarna lyfte fram högläsning som en metod som 

kan gynna läsovana elever. Även om elever vid flertal tillfällen visar ointresse för att läsa bör, 

enligt Molloy, lärare inte välja bort arbetet med litteratur. Detta beroende på att eleverna i så 

fall riskerar att utveckla en negativ syn på skönlitteratur. När kunskap och kännedom inte 

finns där utvecklas ofta ett motstånd och ett främlingskap (1996:24). 

Något som ytterligare kan hämma lässvaga elever är att de inte upplever de 

lärarvalda böckerna som meningsfulla. De kan därför ges möjlighet att välja ”egna” böcker. 

Denna typ av läsning ges emellertid inte så mycket tid i skolan, något de intervjuade 

pedagogerna betonar och Bommarco m fl. bekräftar i sina studier av litteraturläsning i 

grundskolan och gymnasieskolan (1995:10). Om den fria läsningen ges låg status i dagens 

skola kan det resultera i att vissa elever tappar intresset och därmed slutar läsa även utanför 

skolan. Istället bör eleverna uppmuntras att läsa för njutnings skull, och lite lektionstid kan 

avsättas varje vecka för de böcker som eleverna själva valt. En fara med att elever inte läser 

kan vara att de riskerar att inte nå samma utvecklig som läsvana elever. I förlängningen kan 

detta få stora konsekvenser, framförallt för eleven själv som kan komma att ha svårt att delta i 

olika sociala sammanhang både som ung och vuxen. De elever som läser mycket utvecklar i 

regel ett bättre språk vilket gör det lättare för dem att kommunicera och fungera socialt med 
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andra människor i olika situationer. I dagens samhälle betonas vikten av att inneha social 

kompetens, vilken möjligtvis kan utvecklas genom läsning. För att komma någonvart i dagens 

samhälle är samarbete och kontakter med andra människor av stor vikt. 

Det kan dock vara svårt att motivera elever att läsa böcker eftersom det finns 

mycket annat som stimulerar deras sinnen, såsom datorspel, Internet, film och diverse tv-

program. Smith är oroad över denna problematik som innebär att de texter eleverna möter i 

skolan avsevärt skiljer sig från de texter de möter i det övriga samhället (2002:185). Lärare 

bör försöka att överbrygga dessa skillnader genom att göra elevernas erfarenhetsvärld till en 

del av undervisningen. Dessutom bör arbetsmetoderna anpassas så att de tilltalar eleverna. 

Flera av de intervjuade lärarna anser att en lösning på problemet kan vara att låta eleverna 

själva välja ett visst antal böcker per läsår. För att kringgå svårigheten att skapa dialog då 

eleverna läser olika böcker lyfts bokcirklar fram som ett alternativ. I dessa får eleverna berätta 

om den bok de läst för sina kamrater. På så sätt får eleverna tips på bra litteratur och detta kan 

gynna framförallt de lässvaga eleverna som behöver uppmuntran i sin läsning. Detta arbetssätt 

kan trots dess fördelar inte anses vara dialogiskt eftersom inget utbyte i egentlig mening sker. 

Det är naturligtvis relevant för eleverna att läsa många olika slags texter, inte endast 

skönlitterära, eftersom varje text i sig är unik och innebär nya möjligheter och kunskaper för 

den enskilde eleven.  

I svensklärarutbildningen läggs, enligt vår erfarenhet, i alltför begränsad 

omfattning fokus på hur verksamma lärare kan bedriva en dialogisk undervisning ute på 

skolorna. Undersökningen visar att våra informanter har viljan men inte tiden att uppdatera 

sig på nya metoder inom ämnet skönlitteratur. Vi är väl medvetna om att läraryrket är 

komplext och tidskrävande vilket leder till det inte finns tillräckligt med tid för en hårt 

arbetande lärare att gå på olika föreläsningar och kurser. Att läsa aktuell forskning och 

litteratur inom området är dock något som vi blivande pedagoger förespråkar. 

 

4.6  Metoddiskussion 
Efter det att de sex intervjuerna genomförts diskuterade vi utfallet av dessa, och  reflekterade 

kring huruvida något kunde ha gjorts annorlunda.  

Det problem som dykt upp under intervjuerna och som kan ha haft viss inverkan 

på resultatet är att pedagogerna, trots pilotstudien, inte alltid uppfattat frågorna på det sätt som 

intentionen var då de utformades. Ämnet skönlitteratur är något som ligger de utvalda lärarna 

nära, och som de har många åsikter kring, vilket har lett till att de stundtals glidit in på 
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aspekter av ämnet som ligger utanför vår undersökning. Det de intervjuade har sagt har dock 

varit mycket intressant, men som sagt inte alltid relevant för studien. Här kan även sägas att 

undersökningens resultat baseras på det pedagogerna säger sig göra i klassrummet. Om 

lärarna istället hade observerats i en undervisningssituation med skönlitteratur som 

utgångspunkt, hade resultatet kunnat bli annorlunda. För att få ett bredare perspektiv på 

undersökningen skulle intervjuer med elever ha kunnat genomföras. Detta är något att ta i 

beaktande för framtida studier. Det bör även nämnas att samtliga lärare varit positivt inställda 

till undersökningen och funnit frågorna intressanta.  

Hälften av de intervjuade lärarna arbetar på grundskolans senare del, medan de 

övriga är verksamma på gymnasiet. Därför skiljer sig svaren, till viss del, åt, men överlag är 

de likartade, vilket kan tyda på att frågorna varit tydligt utformade och enkla att förstå. Det 

har dock gått att urskilja en viss skillnad mellan svaren som de yngre respektive äldre lärarna 

lämnat. Detta kan dock vara en naturlig följd av att de genomgått olika lärarutbildningar och 

har olika lång arbetslivserfarenhet, och inte ett resultat av frågornas formulering. Genom att 

intervjua både grundskolelärare och gymnasielärare, samt både yngre och äldre lärare har en 

helhetsbild, av hur skönlitteraturen kan användas i skolan idag, kunnat skapas. 

Undersökningen är dock för liten till omfång för att det skall gå att dra några långtgående 

slutsatser, men syftet kan ändå anses vara uppfyllt. 

Det faktum att de tre grundskolelärarna arbetar på samma skola kan ha haft viss 

inverkan på resultatet, trots att de är verksamma i olika arbetslag, eftersom de troligtvis 

diskuterar undervisningen sinsemellan och påverkas av varandra. Gymnasielärarna hade inte 

samma täta samarbete vilket ledde till att deras svar skiljde sig något mer ifrån varandra. 

Undervisningen kan dock gynnas av att pedagogerna samverkar och stöttar varandra. De svar 

som lämnats av de intervjuade har, som tidigare nämnts, inte alltid uppfyllt våra 

förväntningar, men överlag har det som pedagogerna berättat varit intressant och relevant för 

undersökningen. Det finns mycket i svaren som skulle ha kunnat utredas och diskuteras mer, 

men av naturliga skäl har en begränsning till de svar som varit relevanta för studien gjorts. 

Undersökningen skulle ha kunnat breddas, och varje intervjufråga som ställts till 

de utvalda pedagogerna skulle ha kunnat utgöra grund för en egen undersökning. Varje fråga 

kan dock anses vara viktig för den undersökning som genomförts, och nödvändig för att 

samla den information som behövts för att utforma densamma. 
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4.7 Förslag till fortsatta studier 
Skönlitteratur är ett brett område inom vilket mycket forskning har bedrivits. Vi anser att vår 

studie skulle kunna breddas och omfatta fler aspekter. Det skulle vara intressant att vid 

framtida studier även undersöka elevernas åsikter kring arbetet med skönlitteratur. För att få 

en klarare bild av hur litteraturundervisning kan utformas dialogiskt skulle observationer vara 

en givande metod. Detta för att undvika att studiens resultat enbart baseras på det de 

intervjuade lärarna säger sig göra i klassrummet.  
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5. Slutsats 

Den slutsats som kan dras utifrån den undersökning som genomförts på en grundskola samt 

en gymnasieskola i en mindre sydsvensk kommun är att arbetet med skönlitteratur är utbrett 

och arbetsmetoderna till viss del dialogiska. Lärarnas intention är att bedriva en undervisning 

som syftar till dialog och samspel men det används fortfarande metoder som främjar 

envägskommunikation. Av studien kan det utläsas att pedagogernas arbetslivserfarenhet 

påverkar valet av arbetsmetoder. I utformandet av undervisningen tas dock stor hänsyn till 

elevgruppen, dess förutsättningar och behov.  
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6. Sammanfattning 
Syftet med undersökningen var att få en förståelse för hur undervisningen kan läggas upp för 

att nå en dialogisk klassrumssituation, samt att undersöka vilka metoder som är vanliga i 

arbetet med skönlitteratur och varför dessa tillämpas. De arbetsmetoder som förespråkas av 

bland andra Molloy (1996) och Dysthe (1995) syftar till att skapa en dialog mellan eleverna 

kring den lästa skönlitteraturen. Det finns en rad olika arbetsmetoder att tillämpa för att 

bedriva en sådan undervisning. De som omnämns i litteraturgenomgången är: användandet av 

autentiska frågor och uppföljning, litteratursamtal, gensvarsgrupper, rollspel och 

improvisationer, läslogg samt tematiskt arbete (se s. 22ff).  

Enligt Molloy (1996:17, 23, 81) och Amborn & Hansson (2002:23) är 

skönlitteratur språkutvecklande, identitetsskapande och utvecklande för empatin. Ett problem 

som kan hämma arbetet med skönlitteratur är dock att alla böcker inte finns att tillgå i 

klassuppsättningar. Problemet med klassuppsättningar kan även vara att samma böcker 

används år efter år, vilket kan göra arbetet med litteraturen monotont.  

När litteratur väljs ut för att användas i undervisningen är det viktigt att hänsyn 

tas till elevgruppen och dess förutsättningar. Detta menar Molloy och Svedner (1999). Molloy 

tar även upp att arbetsmetoderna skall vara utformade så att de passar individerna i den 

undervisade gruppen (1996:71). Svedner betonar att det inte finns några givna ramar för hur 

texter skall bearbetas i klassrummet (1999:57).    

Det viktiga är att det inte endast är läraren som är aktiv utan att elevernas tankar 

och känslor kring det lästa lyfts fram, och där är den öppna diskussionen ett viktigt moment 

(Svedner, 1999:57). En dialogisk undervisning främjar arbetet med skönlitteratur och eleverna 

får ta del av varandras tankar och reflektioner kring litteraturen. Denna undervisning bygger 

på ett samspel mellan lärare och elev, samt mellan elev och elev. Detta samspel kan vara 

antingen muntligt eller skriftligt (Dysthe, 1995:62, 222f ). Diskussionen får stor plats i det 

dialogiska klassrummet, men förekommer även i ett monologiskt klassrum. Dysthe betonar 

dock att det som utmärker ett dialogiskt klassrum är hur skrivande och samtal används för att 

stimulera inlärningen (1995:222f). 

Genom en kvalitativ undersökning, inom vilken tre högstadielärare och tre 

gymnasielärare intervjuats, har det undersökts om studiens lärare arbetar dialogiskt med 

skönlitteratur, vilka arbetsmetoder som är vanliga samt varför dessa används. För att få bredd 

på studien valdes pedagoger med olika lång yrkeserfarenhet, från fem till 32 år. Intervjuerna 

har utgått från standardiserade frågeformulär för att skapa liknande intervjusituationer. För 
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dokumentation har anteckningar förts, vilka senare har sammanställts och analyserats. Genom 

att vi utgått ifrån Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets anvisningar för 

forskningsetik har de intervjuades integritet kunnat skyddas (Johansson & Svedner, 1998). 

Samtliga intervjuade pedagoger säger sig ha ett bra förhållande till skönlitteratur 

och anser den vara ett bra redskap att använda för att eleverna skall utveckla förståelse för sig 

själva och sin omvärld. Arbetssätten skiljer sig något åt mellan grundskolan och gymnasiet, 

på det senare får diskussionen ett större utrymme medan det på grundskolan diskuteras i 

mindre utsträckning. Skönlitteratur är dock något som ständigt förekommer i undervisningen 

på båda stadierna. De äldre lärarna i studien använder sig i större utsträckning än sina yngre 

kollegor, av förmedlingspedagogik. Majoriteten försöker dock variera sin undervisning och 

anpassa den efter elevgruppen. Detta innebär att de väljer litteratur och undervisningsmetoder 

som gynnar dialogen mellan eleverna. De pedagoger, som strävar efter ett öppet 

klassrumsklimat där dialog och diskussion är det centrala, är eniga om att det är viktigt att 

skapa trygghet i klassen där alla elever känner sig sedda och respekterade. För att få en sådan 

undervisning att fungera krävs det sammanhållning och gemenskap mellan alla parter i 

klassen. 

Den slutsats som kan dras utifrån den genomförda studien är att skönlitteratur är 

vanligt förekommande i svenskundervisningen. Arbetsmetoderna är till viss del dialogiska 

och undersökningens lärare önskar bedriva en undervisning som syftar till dialog och 

samspel. Den undervisning som bedrivs tar hänsyn till eleverna i den mån detta är möjligt och 

lärarna försöker nå en tillfredställande utveckling hos eleverna där de får ökad förståelse för 

sig själva och världen omkring dem. 
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 Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 

1.   Vilket förhållande har du till skönlitteratur? 

  

2. Hur ofta använder du dig av skönlitteratur i undervisningen? 

 

3. Berätta om hur du använder litteraturen i en undervisningssituation. 

 

4. Varför har du valt de metoder du använder? 

 

5. Har din undervisning förändrats något sedan du börjat arbeta? 

 

6. Håller du dig uppdaterad när det gäller nya metoder inom området ”skönlitteratur i 

undervisningen”? 

 

7. Berätta om hur du tror dina elever upplever arbetet med skönlitteratur?  

 

8. Kan skönlitteratur användas för att skapa ett dialogiskt klassrum? 

 

9. Vad styr urvalet av böcker? 

 

10. I vilken utsträckning reflekterar du över din egen undervisning? 

 

11. Hur gör du för att skapa ett öppet klassrumsklimat där eleverna vågar framföra sina tankar 

och åsikter inför varandra? -Vilket utrymme får diskussionen i ditt klassrum? 

 



   

 Bilaga 2 

Grundskolelärare 1 (30 år) 

 

1. Jag har ett bra förhållande då jag tycker det är viktigt att läsa skönlitteratur. För mig 

själv är det avkopplande men för elevernas del ser jag det både som en njutning men 

även att de kan lära sig något av den. De kan använda böcker för att identifiera sig 

med personerna i den, man möter personer som man skulle eller inte skulle vilja vara, 

de får se hur andra människor tänker och kan även på så sätt skapa respekt för andra. 

Skönlitteratur är ett utmärkt sätt att koppla till So-ämnet som jag även har. 

 

2. Vi har gemensamma böcker som alla eleverna ska läsa vilka är förutbestämda och då 

ska de läsa 1 bok/termin, oftast är dessa böcker kopplade till något tema, exempelvis 

mobbning, rasism eller kärlek. Sedan har de även böcker som de får välja själva, så det 

burkar blir 2-3 böcker/termin. De ska minst läsa 2 böcker varje termin. Varför vi har 

just detta antal är att jag kopplar väldigt mycket till So:n och det tema vi håller på med 

där. Då är det bra att starta upp med en skönlitterär bok (eller film) för att skapa en 

gemensam referensram där man kan relatera till litteraturen som alla läst och prata 

utifrån exempelvis karaktärerna i boken.  

 

3. Jag använder litteraturen väldigt olika. Ibland läser jag högt, vi har gemensamma 

diskussioner utifrån det som lästs. Oftast när vi läser gemensamma böcker säger jag att 

de ska ha läst till en viss sida och sedan diskuterar vi hur de upplevt det de läst. Jag 

brukar också ha uppgifter som är kopplade till texten och även reflekterande frågor. 

Om eleverna läser enskilt så brukar de använda sig av en läslogg och så brukar jag 

skriva någon reflekterande fråga som de ska tänka på när de läser. De brukar få ganska 

så mycket tid på lektionen att läsa, speciellt när de läser en gemensam bok, deras 

valfria böcker ges inte fullt så mycket tid till på lektion. Jag brukar även låta dem sitta 

i smågrupper och diskutera det de läst, både gemensamma böcker och även de fria. 

Det enda negativa med att låta eleverna välja fritt är att de som inte är så motiverade 

blir svåra att hitta böcker till eftersom de inte har någon lust, men genom att sitta i 

smågrupper får dessa elever lästips av de andra, vilket är positivt. Jag låter dem också 



   

skriva bokrecensioner eller bokreferat och har både muntliga och skriftliga 

redovisningar på det som de läst. 

 

4. Jag baserar mina metodval på min dialog med eleverna. Jag frågar alltid dem först hur 

de vill arbeta, vad de tycker och vad som är positivt eller negativt. Jag bestämmer 

naturligtvis hur vi ska arbeta om det är något speciellt jag är ute efter. Självklart 

påverkas jag av hur andra lärare arbetar här på skolan, eftersom man hela tiden får tips 

och idéer från dem. 

 

5. (Arbetat i 5 år, varav svenska lärare i 4 år) Ja till viss del, jag vågar släppa in eleverna 

mer nu än vad jag gjorde i början. När jag kom ut som ny var jag mer kontrollerande, 

ville ha kontroll hela tiden. Men nu har jag märkt att deras idéer kan man oftast koppla 

till målen. 

 

6. Tyvärr väldigt lite. Det är mest den fortbildning man får här på skolan på 

studiedagarna som håller en uppdaterad. Jag tror det beror på att jag fortfarande är så 

pass ny så att jag inte hinner med mer än min undervisning och att planera den. På min 

lediga tid läser jag då hellre än bok för njutningens skull där jag slipper tänka så 

mycket eftersom jag har så fullt upp med att jobba annars. 

 

7. Det är svårt att dra alla över en kam. Vissa elever tycker nog att det är jätteroligt att 

läsa medan andra är mer svårmotiverade. Jag tror att böckerna vi läser i helklass ger 

dem mycket eftersom det kopplas till So-ämnet och då får de mer helhet. Jag tycker 

alltid det är kul när de svaga och omotiverade reagerar och tycker de har lärt sig något 

och att det faktiskt är kul. Det viktigaste är vilka böcker man väljer så att de tycker de 

känns roliga och meningsfulla. Förhoppningsvis ger litteraturen eleverna något som de 

har med sig i livet och att det påverkar dem, framförallt tonårseleverna. Muntligt är det 

alltid vissa elever som är mer aktiva, men man kan vara aktiv även genom att skriva 

ner sina tankar. Man kan dela in klassen i mindre grupper så att alla får komma till 

tals. 

 

8. Självklart! Det beror på hur man använder sig av litteraturen. Läser alla samma bok 

och är på samma sida så har alla olika tankar om det som lästs fast de läser samma 

bok. Då kan man utifrån det skapa en diskussion och diskutera med varandra och på så 



   

sätt lära sig något nytt. Jag använder mig av både diskussion i klassrummet där 

eleverna är det centrala, men även muntliga recensioner där en elev redovisa inför 

klassen eller i liten grupp och även skriftliga inlämningsuppgifter. Man måste variera 

sina metoder. 

 

9. Om vi arbetar med något speciellt tema så styr det urvalet av bok, exempelvis om vi 

arbetar med Lag och rätt i So så brukar de läsa deckare. Vissa genrer styr, exempelvis 

om vi arbetar med Litteraturhistoria så kan de välja någon författare utifrån det. Vissa 

böcker är redan förutbestämda utifrån olika teman där det finns helklassuppsättningar 

som ska passa både tjejer och killar, de böckerna är ganska könsneutrala. Sedan väljer 

eleverna det de själva vill läsa när vi ska läsa fritt. Då har de chansen att i princip välja 

vad som helst. 

 

10. Jag reflekterar hela tiden vad som varit bra/dåligt, rätt/fel i min undervisning och vad 

som kunde ha gjorts annorlunda. Efter varje lektion tänker jag för mig själv vad som 

funkade och vad som inte funkade och varför det gjorde det eller varför inte. Men jag 

skriver ingen dagbok eftersom jag inte hinner, utan tankarna finns där hela tiden. 

 

11. Det är viktigt att man redan i 7:an skapar en klasskänsla där alla vågar säga sin mening 

och vågar yttra sig utan att någon annan klankar ner på en. Man ska skapa en 

gemenskap och en klasskänsla redan från början genom att till exempel hitta på saker 

tillsammans som att bowla, åka på klassresa, eller göra utflykter. Detta stärker 

sammanhållningen mellan eleverna och då vill man inte säga elaka saker till varandra 

utan det finns en trygghet och alla vågar säga vad de tycker. Det är inte lätt men det är 

viktigt att jobba med klassen. Man måste göra roliga saker med eleverna och inte bara 

ha strikt undervisning hela tiden, det leder till att eleverna får förtroende för varandra 

och för dig som lärare och man vågar prata inför varandra. Diskussionen får stor plats 

när den behövs. Ju äldre eleverna är desto mer plats tar diskussionen eftersom eleverna 

blir mer frispråkiga allteftersom. För att skapa ett öppet klimat är det viktigt att 

berömma eleverna så att de vet att de är bra och duger för då får de större 

självförtroende. 

 

 



   

 Bilaga 3 

Grundskolelärare 2 (56 år) 

 

1. Jag har ett gott förhållande till skönlitteratur. Jag tycker böcker är viktiga, eftersom 

den skapar bilder hos eleverna och skapar framförallt en gemensam bas att stå på i 

klassen. Det skrivna ordet är oerhört viktigt. 

 

2. Mycket ofta. Jag har minst 2-3 böcker per termin. Jag använder inte hela böcker alltid, 

utan ibland tar jag bara utdrag av böcker som också kan vara väldigt användbara. 

Vissa böcker är redan fasta, de är kopplade till ett speciellt tema, andra böcker är fria. 

 

3. Jag använder ofta skönlitteraturen för att relatera till det som vi håller på med inom 

So:n. Vi utgår även ofta från olika teman där vi startar upp med en bok, exempelvis 

mobbning/trakasserier, värdegrundsfrågor mm. Jag har även ett blandat arbetssätt, 

med läsloggar, recensioner, eleverna utvärderar varandra i bokredovisningar eller 

bokcirklar och vi har även gensvarsgrupper. Jag använder vissa metoder för att skapa 

en gemensam kunskapsbas inom So, och för att skapa bilder hos eleverna. Eleverna 

får tid både på lektion och hemma för att läsa, det varierar.  

 

4. Under de åren jag har jobbat så har det utkristalliserats arbetssätt som har fungerat 

bättre än andra sätt. Det beror även på elevgruppen, och det är en klar fördel att arbeta 

mot So-ämnet genom att starta upp ett tema med en bok eller en film. 

 

5. (Arbetat i 20 år) Massor! Jag har lärt mig oerhört mycket av de lärarkandidater jag har 

haft när det handlar om att arbeta med litteratur. Man får inte så många nya impulser i 

yrket på annat sätt, det är inte så mycket kurser och sånt man ges tillfälle att åka på så 

man får ta till sig nya metoder och arbetssätt när det kommer nytt folk utifrån. 

 

6. Ja, det tycker jag att jag gör eftersom jag suger åt mig så mycket som möjligt främst 

av lärarkandidaternas kunskaper, och sedan använder jag mig av det jag lärt mig.  Men 

elevgruppen påverkar mig mest när det gäller vilka metoder jag använder. 

 



   

7. Jag tror att genom att läsa skönlitteratur får eleverna en större grund att stå på och det 

blir lättare för dem att förstå mig och det jag pratar om, därför är det bra att starta upp 

ett nytt område med just en bok. Använder jag mig av en bok så får eleverna bilder 

och jag tror det gynnar elevernas inlärning och förståelse. Eleverna är aktiva i arbetet 

med skönlitteratur men mycket beror på vilken elevgrupp man har. 

 

8. Definitivt! Absolut om man läser i helklass men även i mindre grupper så kan man 

skapa en grund för en dialog. Om eleverna har läst boken så har de fått nya kunskaper 

och kan då diskutera det med andra och på så sätt lära sig ännu mer. Jag för hela tiden 

en dialog med mina elever och låter dem diskutera i den mån de vill det. Man kan inte 

föra en dialog om man inte ha kunskap i ämnet då är det inte lika lätt, men genom att 

använda skönlitteratur skapar man en slags referensram som de flesta kan referera till. 

 

9. En del böcker är redan förutbestämda, de är fasta klassuppsättningsböcker. När jag 

väljer avsnitt ur olika böcker så väljer jag med tanke på vilket tema vi ska jobba med. 

Ska de arbeta med sagor så läser jag sagor för dem och de får välja den typen av 

böcker. I 7:an läser jag mycket högt för dem, allteftersom gör jag stopp i läsandet och 

ger dem olika frågor att reflektera över. Genre styr, tema styr men även kön styr och 

självklart elevgruppen styr. Den ena boken fungerar i en klass men inte i en annan. Jag 

försöker även undvika att välja böcker som är för smöriga för killar eller böcker som 

bara handlar om motorer eller mopeder. Böckernas budskap är viktigt för mig. De fria 

böckerna får eleverna välja precis vad de vill läsa. 

 

10. Ständigt, det kommer naturligt. Går det jättebra något arbetspass så svävar man på 

små moln och tycker att man är en super duktig pedagog. Sedan går det ett år och man 

har samma lektion igen i en annan klass och så faller det pladask till marken. Då är det 

klart att man funderar över vad som fungerade och varför det inte gjorde det den här 

gången. Även om det går bra så ligger det och mal i bakhuvudet hur man ska göra för 

att kunna göra det ännu bättre. Det händer att jag har skrivit dagboksanteckningar, dels 

har jag blivit uppmanad till att göra det eftersom jag har haft en del speciella grupper 

under mina år och då vill man ha det sätt man jobbat på dokumenterat.  

 

11. Jag tror att man först och främst måste göra klart att människor är individer och olika 

sådana men att alla är lika mycket värda och allas åsikter är lika mycket värda. Även 



   

om man har stor kunskap eller liten kunskap så har man rätt att yttra sig, utan att blir 

förnedrad eller satt år sidan. För elever är rättvisa ett viktigt ord och den rättvis de får 

här är att alla får det de behöver utifrån sina förutsättningar. Alla är accepterade i mitt 

klassrum och hur jag gör det vet jag inte riktigt, men jag tror mycket beror på vilka 

åsikter man själv har och vilken människosyn, eftersom den präglar ens undervisning. 

Diskussionen får så mycket utrymme den behöver, men det är inte så lätt att få alla 

elever att diskutera. Det krävs mycket kunskap och insikt för att våga diskutera annars 

är det inte så lätt. Men de gånger det finns intresse och behov till diskussion så tycker 

jag det fungerar bra. 

 

 

 

 



   

 Bilaga 4 

Grundskolelärare 3 (37 år) 

 

1. Jag är och har hela tiden varit en läsande människa som har läst hela mitt liv. Jag är en 

bokslukare. För övrigt tror jag att skönlitteratur är det sättet som man verkligen kan 

utvecklas som människa. Man kan lära om sig själv och om andra och även utvecklas 

som människa.  

 

2. Ganska ofta, jag är dock osäker på hur ofta nya lärare använder sig av det. Jag har 

minst 2 skönlitterära böcker/termin, och då kan jag acceptera fakta böcker också. De 

flesta av mina elever läser mer än 2 böcker men det finns även de elever man får 

tvinga att läsa. Det finns även tillfällen då alla läser samma bok och så är det uppbyggt 

kring tema So/Sv. Exempelvis jobbar de med Lag och rätt i So så läser de deckare på 

mina svenska lektioner. Men böckerna behöver inte kopplas till So-ämnena utan kan 

ha mer allmängiltiga skäl, exempelvis frågor som står ungdomar nära. Antalet böcker 

är egentligen oviktigt, det är faktiskt sällan de vill läsa mindre. Jag anser att 2 böcker 

är rimligt för alla elever och det är vad de flesta klarar av. 

 

3. Den ser olika ut beroende på om det handlar om böckerna vi läser gemensamt eller de 

som de väljer själva. De fria böckerna får de läsa mest hemma och de ska redovisas på 

något sätt, och det brukar göras genom en skriftlig eller muntlig bokrecension. Jag 

anser att båda sätten är lika viktiga. Förr gjorde de bokaffischer, men det har jag 

frångått mer och mer. Nu tittar jag på vilka tankar eleverna har om det lästa och hur de 

kan uttrycka det i skrift, hur de har förstått och om de kan presentera det muntligt. När 

de läser gemensamma böcker diskuterar vi mycket muntligt. De brukar få cirka tre 

veckor på sig att läsa den klart och då får de hela tiden läxor med frågor kopplade till 

litteraturen. Diskussionerna behöver inte endast handla om det lästa, utan den kan 

tillslut hamna var som helst. Den gemensamma boken avslutas alltid med en större 

skrivuppgift där man inte kan hitta svaret i litteraturen utan den utgår med från vad de 

lärt sig, egna tankar och reflektioner. Det negativa är att det finns alltid elever som har 

svårt att ta sig igenom böckerna, kanske innehållet eller ämnet är för svårt och man har 

kanske inte den mognadsnivån, men det är få elever som det handlar om här. 



   

 

4. Jag har tagit över en del metoder från andra, äldre lärare, det som man har tyckt verkat 

bra. Då har jag inte reflekterat så mycket över varför man gjort på ett visst sätt utan 

bara kört på. Redovisningsmetoderna beror mycket på att man läst olika saker och 

även arbetat fram olika saker som fungerar genom åren, och då knyter man hela tiden 

an till att skönlitteratur är så viktigt.  

 

5. (Arbetat i 17, 5 år) Självklart! Inom svenskan är jag mindre nöjd med hur 

utvecklingen och samarbetet sett ut mellan lärarna. Samarbetet har inte varit 

dynamiskt och inte lika tillåtande klimat om man jämför med engelskan. Jag ville ha 

förändrat mer, men då krävs det att man samarbetar med någon som drar åt samma 

håll och som man kan bolla idéer med, det är svårt att enbart förändra själv. Jag 

använder fortfarande saker som jag gjorde för 17 år sedan men som jag tycker är bra 

ännu. När man kommer ut som ny däremot har man inte den friheten, ingen 

erfarenhetsbas att stå på. Man får ta efter det som gäller på just den skolan. 

 

6. Det är dåligt med det, men jag tror jag kommer att bli bättre på det. Efter att ha varit 

på en föreläsning som handlade om forskning inom ämnet didaktik fick jag verkligen 

en kick, vi har även beställt tre doktorsavhandlingar så jag tror jag kommer att bli 

bättre och lägga ner mer tid. Mycket beror på tidsbrist men även ointresse och jag har 

varit mycket frustrerad över hur min egen undervisning sett ut.  

 

7. De flesta upplever det nog som positivt, medan en del tycker det är ren pest och undrar 

varför de överhuvudtaget ska läsa. Det finns även en gråzon som inte tycker det är 

roligt att läsa men som accepterar det eftersom de vet att det måste göras. Många får 

stort utbyte av litteraturen, mest tror jag när de läser den gemensamma litteraturen. Att 

arbeta i tvärgrupper upplevs som positivt och att ha en gemensam diskussion i klassen 

utifrån den gemensamma litteraturen upplevs bland eleverna som mer positiv än om 

de läser ensamma. Det finns alltid krav på eleverna så att de tar det hela på allvar 

eftersom de vet att de bedöms. Men det är få elever som verkligen förstår att läsning är 

något positivt för en själv som människa. 

 

8. Definitivt! Man kan utgå från något i boken för att ta upp allmänna diskussioner där 

alla får ha sin åsikt utan att bli förlöjligad och där alla inte tycker samma sak. Eleverna 



   

får även lära sig hur man ska bete sig när och hur det går till när man pratar 

tillsammans i en stor grupp. De lär sig även något av kamraterna och inte bara av vad 

läraren tycker. 

 

9. Det finns redan förutbestämda böcker, de har bytts ut emellanåt. Nya böcker provas på 

vissa elever eller lärare och ibland chansar man bara att de ska fungera i klassen och 

passa. Men det finns några riktigt bra böcker som används år efter år, men visst skulle 

man kunna byta ut vissa eller bygga ut antalet böcker. Men det varierar alltså mellan 

att jag väljer och att eleverna själva väljer. Vi har 1 bok/termin som är gemensam och 

2 böcker som de får välja själva. Kön styr urvalet, det är skillnad på vad pojkar och 

flickor läser, genre skiftar men jag styr inte valet av genre när utan de får läsa i princip 

vad de vill. Sagor läser de sällan, facklitteratur förekommer, men de får inte endast 

läsa den typen av litteratur. Pojkar läser mycket fantasy, äventyrsböcker och deckare, 

medan flickorna ofta läser relationsromaner, men även de läser deckare.  

 

10. För lite. Jag tror jag gör det en del, både för mig själv och tillsammans med andra men 

det är nog för lite, vilket jag tror hänger samman med att jag inte är nöjd med hur min 

svenska undervisning ser ut. Om vi lärare hade samarbetat mer och dragit åt samma 

håll om vad som är väsentligt hade det varit bra. Men denna frustration tror jag inte 

påverkar mitt arbetssätt negativt. Jag tror att man måste reflektera tillsammans med 

andra, det ska man inte göra själv, utan man ska läsa forskning och reflektera 

tillsammans utifrån den. Jag för inga dagboksanteckningar men jag tror att det är 

jättebra. Jobbar man heltid och har barn och ett privatliv så finns inte den tiden till att 

skriva dagbok. Att skriva ner sina tankar är ett steg på vägen men man måste diskutera 

det med någon annan, minst en annan person. 

 

11. Genom att jämt och ständigt ha en diskussion där jag förklarar min människosyn och 

kunskapssyn för eleverna där alla människor är lika mycket värda. Alla förstår inte det 

eftersom jag har ett ganska auktoritärt sätt mot eleverna där jag inte tillåter att man 

pratar rätt ut utan att ha räckt upp handen först. Jag tillåter inte att man säger vad som 

helst till varandra eller till mig, det är jag som bestämmer och är chef i klassrummet. 

Ju äldre man blir desto mer av mitt sätt förstår man. Om till exempel någon elev säger 

till en annan att han är dum i huvudet kanske inte den eleven vågar yttra sig mer i det 

klassrummet, därför är det vikigt att man inte tolererar vad som helst. Det är även 



   

viktigt att skapa kontakt med eleverna där de tycker jag är värd någonting och värd att 

lyssna på, Elevernas egen diskussion är viktig där deras erfarenheter spelar stor roll, 

men jag köper inte ”extrem demokrati” där eleverna själva får bestämma vad det ska 

pratas om på lektionen. Eleverna får gärna ha egna åsikter, men de ska vara kopplade 

till det de arbetar med. 

 



   

 Bilaga 5 

Gymnasielärare 4 (35 år) 

 

1. Jag läser alltid. Det är inte alltid det blir skönlitteratur, ofta läser jag resehandböcker 

eller reseskildringar eftersom jag älskar att resa och gärna vill vara väl förberedd när 

jag kommer till ett resmål. När det gäller skönlitteratur så läser jag dels för egen skull 

men mest läser jag böcker som jag blivit tipsad om av andra lärare att ha med i 

undervisningen, eller andra böcker som jag tror kan bli användningsbara i 

klassrummet och som svensklärare vill jag gärna läsa Augustprisvinnaren och 

naturligtvis något eller ett par verk av vinnaren av Nobelpriset.  

 

2. Det varierar, beroende dels på eleverna och dels på vad vi arbetar med. I vissa klasser 

behöver man undervisa mycket grammatik och då kan det vara svårt att få in en bok på 

ett naturlig vis. Men i snitt kan det kanske bli tre böcker på ett läsår, men det beror 

naturligtvis även på vilken typ av böcker vi läser. När Sandor slash Ida kom slukade 

eleverna den på mindre än en vecka men när vi läser klassiker såsom Robinson kan det 

ta uppemot två månader innan den blir utläst. Jag försöker att ha skönlitteratur som ett 

ständigt återkommande moment i alla klasser. 

 

3. Att diskutera litteratur är oftast väldigt bra för då får de som har svårt en chans att 

sätta sig in i historien genom att lyssna på sina klasskamrater. Jag tror även att 

böckerna kommer eleverna närmare om de får en chans att diskutera dem.  

   Det viktigaste är att läsningen blir en positiv upplevelse för alla elever. Om man 

läser på lektionstid kan en del elever känna sig stressade och kopplar då samman den 

stressen med litteraturläsning och följden kan bli att de inte vill läsa. Därför ger jag 

eleverna tid att läsa hemma och så diskuterar vi boken, antingen i helklass eller i 

grupper.  

I B-kursen får eleverna även en möjlighet att gå i dialog med sig själva när de 

analyserar en av böckerna som vi läser. Många elever tycker att detta är svårt i början 

men ju längre de kommer desto roligare tycker de att det blir och många gånger är det 

väldigt roligt för mig att läsa deras analyser. 

 



   

4. De metoder som jag främst använder är muntliga diskussioner och skriftlig analys. 

Ibland får eleverna recensera böcker och någon gång per läsår skriva ett referat. 

Problemet med Internet är dock stort, det har blivit lättare och lättare för eleverna att 

hitta färdiga texter och det är aldrig roligt att misstänka någon för att fuska. Ännu 

värre är det de gånger man upptäcker att någon faktiskt har fuskat. Jag försöker därför 

utforma uppgifterna på ett sånt sätt att det inte ska löna sig att sitta framför datorn och 

klippa och klistra. 

 

5. Självklart har undervisningen utvecklats sedan jag började undervisa. Framför allt har 

jag mer erfarenhet idag, och en större tro på mig själv. Jag vågar släppa på tyglarna 

idag, låta eleverna ta mer ansvar. Man skulle kunna säga att min undervisning har 

blivit friare. Förr var det viktigare för mig att kontrollera att eleverna verkligen läst 

böckerna. Idag ser jag deltagande i en diskussion, framförandet av egna åsikter som 

betydligt viktigare. Det är visserligen så att för att kunna delta i en diskussion måste 

man ha läst boken så kanske inte skillnaden är så stor. Det är svårt att analysera sig 

själv. Det är dock helt klart så att antalet skriftliga inlämningar minskat. 

 

6. Jag diskuterar med mina kolleger, det anser jag vara ett bra sätt. Sen är jag naturligtvis 

runt på olika bokmässor och liknande för att se vad ungdomar läser idag och vilka 

författare de tycker om. Förresten så är jag ju med i Svensklärarföreningen också. De 

skickar med jämnt mellanrum hem en tidning som innehåller aktuell forskning, nya 

läromedel och annat sånt som man kan ha nytta av då man planerar sin undervisning. 

 

7. Det vet jag inte, höll jag på att säga. Det jag kan se är att de flesta är delaktiga i 

diskussionerna och verkar positiva till det som vi sysslar med. Sen finns det ju alltid 

elever som inte läser böckerna, inte deltar i diskussionerna eller lämnar in skriftliga 

uppgifter i tid men om det beror på arbetet med skönlitteratur inte tilltalar dem vet jag 

inte. Överlag vill jag nog påstå att de verkar nöjda. 

 

8. Skönlitteratur kan användas till så mycket men som jag sa innan tycker jag att det är 

bra att diskutera litteratur. Det ger eleverna en chans att ställa sig bakom någon, att 

diskutera sina egna känslor och värderingar genom att diskutera vas som händer i 

boken. Ofta jämför eleverna sig med karaktärerna: ”så skulle jag aldrig ha gjort” eller 



   

”om jag hade varit Ida så skulle jag…”. De bästa diskussioner uppkommer när 

eleverna kan identifiera sig med karaktärerna.  

 

9. Det varierar. Ibland väljer jag, ibland eleverna. Den första boken i ettan brukar jag 

välja, oftast blir det en aktuell ungdomsbok för att eleverna ska vänja sig vid att 

diskutera vad de läst. Skulle vi gett oss på en svårare bok direkt kanske eleverna har 

svårt att diskutera den och därför inte får en positiv upplevelse. Här är det också 

viktigt att alla läser samma bok så att jag får ett hum om hur fort de olika eleverna 

läser.  

När vi läser klassiker brukar jag välja ut några olika titlar som eleverna kan välja 

mellan. Det gör det också lätt att diskutera böckerna. I mindre grupper får alla 

eleverna en chans att komma till tals, även de som är lite tystare i helkass.  

I klasser med bara ett kön kan bokvalet se lite annorlunda ut mot i en mixad 

klass. Flickor och pojkars intressen skiljer sig ofta åt och i en ”enkönad” klass är det 

lättare att tillmötesgå elevernas önskemål. Men det får inte bli så att pojkklasser bara 

läser deckare och flickklasser bara kärlekshistorier, då är det viktigt som lärare att 

”sälja in” andra genrer också. 

 

10. Alltid. Det går inte en dag utan att jag funderar på det jag gjort och hur jag kunde ha 

gjort på något annat sätt. Man blir aldrig fullärd och allt kan bli bättre. Men ibland kan 

jag känna att jag inte hinner bearbeta undervisningen så mycket som jag skulle ha 

velat. Många elever har det svårt, med kompisar, med pojkvänner och flickvänner 

eller hemma och så mycket kontakt som jag har med föräldrar och kuratorer just nu 

har jag aldrig haft. Så ibland känner man att undervisningen blir lidande för att man 

har så mycket att annat att göra.  

 

11. Det viktigaste är att alla känner sig trygga i klassrummet och upplever det som vi 

sysslar med i skolan som positivt och givande. Alla elever måste få känna sig sedda 

och jag försöker ge alla elever lite egen tid, kanske inte varje lektion men åtminstone 

under varje vecka. Det kan handla om en fråga i korridoren eller ett leende på 

skolgården, bara något som gör att eleven känner sig uppmärksammad. 

Sen är det naturligtvis väldigt viktigt att eleverna känner sig trygga med 

varandra. Därför brukar jag i början av varje läsår leka lite lekar, gärna utomhus om 

det är fint väder, bara så att de får lära känna varandra.  



   

Diskussionen är väldigt viktig. Jag tror att eleverna utvecklas genom att 

diskutera men även genom att lyssna på vad andra har att säga. För att alla ska våga 

prata är det viktigt att de känner sig respekterade av de andra eleverna så att de inte 

blir avbrutna eller att någon börjar skratta. Därför brukar jag diskutera detta med dem 

och allt som oftast är de med på noterna. 

 

 

 



   

 Bilaga 6 

Gymnasielärare 5 (63 år) 

 

1. Efter att ha fungerat som lärare i 32 år har man läst det mesta. Jag försöker hålla mig 

ajour med de böcker som eleverna läser men när man nått min ålder (62 år) är det 

ibland svårt att uppskatta samma böcker som eleverna.  

 

2. Jag arbetar alltid i olika teman, till exempel om ondska eller om arbetslivet för unga 

människor. I varje tema ingår en bok och ofta ett par kortare texter, noveller och 

liknande. Jag anser att teman måste få ta lång tid för att eleverna verkligen ska förstå 

de samband och dra egna slutsatser av det som vi arbetar med, ibland kan ett tema 

vara i ett år och då läser vi oftast bara en bok under det året. Andra teman varar bara i 

en termin och då hinner vi med två böcker per år, det varierar. 

 

3. Oftast använder jag böckerna som en slags introduktion till ett tema. När vi påbörjade 

temat om arbetsliv till exempel läste alla elever ”Mina drömmars stad” av Fogelström. 

Sedan fick de skriva en egen berättelse om sina egna drömstäder. Slutmålet är en 

uppsats där eleverna ska jämföra arbetslivet förr och nu. Som du kan se är boken 

grund för hela arbetet trots att det egentligen inte ägnas mycket tid åt den.  

Eftersom jag främst har yrkesklasser, typ bygg och barn- och fritid, låter jag 

dem alltid läsa på lektionstid för min erfarenhet säger mig att de inte läser böckerna på 

sin fritid. 

 

4. Jag tycker att allt runt omkring eleverna fragmentiseras mer och mer och tror att de 

behöver se helheter för att lära sig och för att utvecklas. Att diskutera litteratur i 

helklass är nästan helt omöjligt, de har inte nått den mognad som krävs för att 

diskutera litteratur, oftast fastnar diskussionerna på något ytligt, personernas relationer 

till varandra eller en jämförelse med annan litteratur. Och om man delar upp dem i 

grupper kommer bara den gruppen som man sitter hos diskutera det man vill att de ska 

diskutera, de andra kommer bara flamsa runt och göra ingenting. 

 



   

5. Eftersom jag arbetat som lärare i 32 år har mycket förändrats. Främst är det samhället 

runt omkring skolan och eleverna som förändras, något som gör att man även måste 

ändra på undervisningen och vilka böcker man läser. Jag brukar framhålla att jag alltid 

reviderar mina teman från år till år. Det år eleverna som bestämmer hur ett tema ska 

utvecklas. Förr var det mer ordning på eleverna, idag är det en del som aldrig har läst 

Shakespeare när de kommer till gymnasiet, det tycker jag är skrämmande. De var mer 

bildade för, hade en bredare allmänbildning. Kanske har jag sänkt kraven något på 

senare år.  

Den största förändringen är nog att jag idag arbetar med längre teman än vad jag 

gjorde förut. Då kunde ett tema vara avklarat på sex veckor, idag försöker jag jobba 

med dem i ett helt år. Nackdelen är att eleverna ser en som tjatig och jobbig men det är 

bara för att de har svårt att förstå lärandeprocessen. 

 

6. Jag har arbetat som lärare så länge att jag sett alla trender, de håller i sig ett par år, 

försvinner och kommer tillbaka igen. Så gå det runt. Jag tror på att arbeta med teman, 

tyvärr är det ingen trend nu så då finns ingen litteratur att tillgå på det ämnet. 

 

7. Oftast tror jag inte att de förstår att det är en bok som ligger till grund för ett helt 

temaarbete. De är så vana vid att allt omkring dem är fragmentiserat så de har svårt att 

se helheter och samband. Utbytet av litteraturen är stort för eleverna eftersom det är 

den som hela temaarbetet baseras på, ifall de inte läser böckerna kommer de inte att 

kunna genomföra de andra momenten i temaarbetet. Aktiviteten hos eleverna varierar 

naturligtvis, vissa läser på frenetiskt under lektionstid och andra sitter bara och 

snackar.  

 

8. Javisst, i studiemotiverade klasser men som jag sa innan är de flesta elever för 

barnsliga för att kunna diskutera skönlitteratur.  

 

9. Det viktigaste för att eleverna ska läsa en bok och tycka om den är identifieringen, de 

måste kunna identifiera sig med karaktärerna i boken. Det som alla elever har 

gemensamt är vuxenblivandet, därför är det viktigt att välja böcker som behandlar det. 

Några av de bästa lektionerna som jag har haft har varit i fordonsklasser när vi läst 

Hamlet. Dessa killar kan verkligen identifiera sig med denna karaktär och diskutera 

hans problem.  



   

Annars väljer jag naturligtvis böcker som passar för de teman som jag ska arbeta 

med: Mankells Comedia Infantil när vi läser om u-länder, Guillous Ondskan när vi 

läser om ondska och Mina drömmars stad som jag nämnde innan när vi läser om 

arbetsliv. Det är viktigt att eleverna ska kunna se ett samband mellan boken och annat 

som vi arbetar med i temat. 

   Jag tycker också att det är viktigt att man inte fastnar i ungdomsbokstramset. Flicka 

möter pojke och så ett lyckligt slut. Nej, på gymnasiet måste eleverna utvecklas och 

utmanas med andra böcker, sådana som de kanske inte hade valt själva. Jag brukar ge 

dem Shakespeare i ettan för att visa att nu är de i en annan division. Som ett 

uppvaknande kan man säga. 

  

10. Det jag gör har jag gjort under så många år att jag vet att det fungerar Jag tror att det är 

viktigare för yngre lärare. Naturligtvis funderar man om eleverna slår bakut när amn 

ger dem en bok som fungerat bra i andra klasser, annars tror jag att det är viktigt att tro 

på sin egen undervisning så att man inte blir osäker.   

 

11. Jag har ju framförallt byggklasser och i dessa klasser finns inte det problemet. De lär 

känna varandra snabbt när de snickrar på LB och jag har aldrig upplevt att det är 

någon som inte vågat säga något. Vissa är tystare är andra men det är ju så det är. Som 

lärare kan man inte lägga sig i elevernas konflikter allt för mycket, det är en strid som 

man inte kan vinna och det är bättre om de själva får reda ut sina problem. 



   

 Bilaga 7 

Gymnasielärare 6 (42 år) 

1. Jag läser ständigt. På senare år har det blivit så att jag ibland har flera böcker igång 

samtidigt. Förr var jag tvungen att avsluta varje bok jag påbörjat men nu kan jag lägga 

undan en bok ifall jag känner att den inte passar mig.  

Jag skiljer på böcker som jag läser för egen förkovran och sådana som jag tänker 

använda i undervisningen. Böcker som även eleverna ska läsa kräver mer bearbetning 

och därför fördjupar jag mig mer i dessa. 

  

2. Skönlitteraturen är ständigt återkommande. Dock anser jag att det är stor skillnad på 

den litteratur som bearbetas i A- respektive B-kursen. A-kursen ser jag som en 

förlängning på det arbete med ungdomsböcker som förhoppningsvis påbörjats på 

högstadiet men här introduceras även vuxenlitteratur. Fokus ligger på diskussion och 

analys av böckerna. B-kursen å andra sidan är mer systematisk eftersom man i denna 

kurs ska ta sig igenom litteraturhistorien. Jag börjar i stort sett alltid B-kursen med en 

klassiker. Detta gör jag även på yrkesprogrammen trots att eleverna i dessa klasser 

ofta är relativt svaga läsare. Skulle någon eller några elever inte klara av klassikern 

reviderar jag deras studieplan och låter dem antingen läsa en lättläst variant eller en 

annan bok.  

 

3. Jag anser att det är viktigt att eleverna får möjlighet att antingen diskutera eller skriva 

om de böcker som de håller på att läsa. Det tror jag utvecklar deras läsning och gynnar 

kunskapsinhämtandet. Det stora problemet med att använda skönlitteratur i skolan är 

att alla elever läser olika fort och som lärare vill jag inte störa dem i sin läsning. 

Därför läser mina klasser mindre och mindre på lektionstid. I stället får de läsa 

böckerna hemma och komma förberedda till lektionerna så att vi där tillsammans kan 

diskutera vad vi läst. Det anser jag vara det optimala. I yrkesklasserna brukar jag dock 

läsa de två första kapitlen tillsammans i helklass så att alla kommer igång. 

 

4. Jag använder läslogg, litteratursamtal, referatskrivning, litteraturanalys, 

gensvarsgrupper om det går. Jag anser att det är viktigt att variera undervisningen och 

att olika metoder kan passa i olika klasser. I yrkesklasserna har vi ofta 



   

helklassdiskussioner medan jag i på de teoretiska programmen kan dela in i eleverna i 

grupper och låta dessa föra litteratursamtal eller fungera som gensvarsgrupper. Vilka 

metoder jag väljer att använda beror helt på gruppen som ska undervisas. 

En metod som helt försvunnit är recensioner av böcker. Det beror på att man 

som lärare idag inte kan vara säker på att det är elevens egna ord man läser. Internet är 

fyllt av färdiga recensioner som vissa elever antingen kopierar i sin helhet eller så 

klipper de ihop flera olika. Idag måste man istället bearbeta texterna mycket mer och 

vara kreativ i sitt arbete med litteratur.  

 

5. Idag är jag mer angelägen om att det jag undervisar ska vara angeläget för eleverna. 

Dessutom känner jag inga måsten längre utan påverkas mycket av elevgruppen när jag 

väljer böcker så att de verkligen ska tycka att böckerna ger dem någonting. Man skulle 

kunna säga att mitt syfte med undervisningen förändrats och att jag idag är mer 

elevinriktad. 

 

6. Det är nog en bedömningsfråga men jag försöker så mycket jag kan. 

Läromedelsförlagen kommer årligen med nya idéer på hur man kan använda 

skönlitteratur i undervisningen. Dessutom finns det litteraturhistoriska teorier om hur 

man ska använda böcker i skolan. När jag genomgick lärarutbildningen på 1980-talet 

var det feministiska perspektivet på litteratur i sin vagga och ingen kunde ana hur stort 

det skulle bli. Jag anser att det är viktigt att man följer med i dessa trender då de 

speglar vad som är viktigt i samhället i stort. Idag kan man välja Virginia Wolff 

istället för James Joyce och det tilltalar mig att välja de böcker jag anser bäst lämpade 

för klassen istället för vilket kön författaren har. Ofta fungerar Wolff bättre än Joyce 

men tidigare fanns inte möjlighet att göra det valet.   

 

7. Det är svårt för mig att svara på men utvärderingar ger vissa svar. I dessa får man hela 

spannet av svar; från att eleverna tycker att det är helt ointressant att läsa till att de 

tycker att det är roligt och givande. Man måste acceptera att inte alla elever delar ens 

eget interesse för litteratur. Men som det viktigaste ser jag ändå att de kan delta i de 

diskussioner vi har om skönlitteratur och att de skapar sig en åsikt kring olika böcker. 

Det är genom diskussioner med andra som de utvecklas till vuxna människor.  

Man skulle ju kunna tänka sig att yrkesklasserna som ofta tycker att 

utvärderingar är slöseri med tid skulle skriva att ”du kan stoppa upp böckerna 



   

någonstans” men det har aldrig hänt. Jag tror att det är viktigt att vara ärlig mot 

eleverna, att alltid vara sig själv, på så sätt kan man få ärliga svar. 

 

8. Jag är väl förtrogen med begreppet och definitivt kan skönlitteratur användas för att 

skapa ett dialogiskt klassrum. Finessen med skönlitteratur att man får prata om saker 

trots att det egentligen är sig själv man pratar om sig själv. Att prata om skönlitteratur 

är egentligen att gräva djupt inom sig själv. Genom dialogen kan elev-elev mötas men 

även lärare-elev.   

 

9. Det är olika, varierar beroende på vad jag vill uppnå. Ibland har jag fem böcker som 

eleverna får välja emellan. Ofta faller valet ganska jämnt och eleverna kan då föra 

boksamtal med varandra i de små grupperna. Ibland låter jag eleverna välja helt fritt, 

detta låter jag dem ofta göra när de ska analysera böckerna eftersom jag anser att det 

är viktigt att de tycker om böckerna som de ska tränga så djupt in i. I B-kursen då vi 

sysslar med epokläsning låter jag biblioteket välja ut lämpliga böcker som eleverna får 

välja mellan. Då och då väljer jag själv för att vi i helklass ska kunna diskutera 

böckerna. 

Könet på huvudpersonen påverkar valet en del. Det händer mycket i 

ungdomarnas liv och de skapar sin identitet och kan behöva någon att relatera till. 

Detta innebär dock inte att jag enbart väljer böcker med manliga karaktärer i 

exempelvis en IP-klass utan jag försöker utmana. En bok som slukats av alla elever 

både på de teoretiska och praktiska programmen är Kort kjol av Wahldén som handlar 

om en gruppvåldtäkt. Detta är något som tyvärr finns i elevernas livsvärld och boken 

har lett till många rätt så djuplodade diskussioner.  

 

10. Så mycket jag kan och hinner. Undervisningen är mycket viktig och man måste kämpa 

för att behålla den inställningen och att det alltid händer något meningsfullt i 

klassrummet. Ibland kan jag känna att jag som lärare skulle vilja ha ett erkännande att 

jag behöver tid för att tänka och reflektera men idag har så mycket aktiviteter 

tillkommit: programutskott, arbetslag, miljögrupp, mobbinggrupp, konferenser mm 

mm, så att det kan vara svårt att finna tid. Det är bara att vänja sig vid att bli avbruten 

och använda sommar- och jullov så mycket som möjligt. Under de veckorna går 

hjärnan på högvarv, man bearbetar det man gjort och laddar inför kommande termin.  

 



   

 

11. När jag träffar en ny klass arbetar jag mycket med att skapa en positiv stämning. 

Dessutom arbeta jag inledningsvis mycket med drama, detta brukar jag sedan fortsätta 

med hela terminerna men mest fokus på drama ligger i början. För att eleverna ska lära 

känna varandra får de ibland göra djupintervjuer med varandra, begreppet djupintervju 

använder jag för att göra dem medvetna om att de nu börjat på gymnasiet och att 

kraven höjts.  

En annan sak som jag gör för att skapa trygghet är att eleverna aldrig själva får 

dela in sig i grupper. Det är inte alltid positiva reaktioner på att det är jag som delar in 

dem men de vänjer sig och lär sig snabbt att det inte är någon mening att gnälla. Det 

finns många vinster med att alla får jobba med alla, dels lär de känna varandra bättre, 

dels övas deras sociala förmåga då de ständigt sätts samman med olika personer. 

  Diskussionen är det viktigaste och finns alltid i mitt klassrum. 

 


