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Sammanfattning/Abstract 
This thesis concerns book reading in school, how to work with it and why. My study 

includes research from four different writers based on the benefits of reading 

literature and working with this in schools and with children. I have also studied four 

reading and writing projects relevant for my thesis. I interviewed two teachers and one 

school librarian on how they use literature with students and their opinion of book 

reading in their professions. Discussions in my thesis regarding the advantages of 

reading books concludes that it is not only good for your reading and understanding, 

but also for your entire being. You will grow as a social and empathic person and your 

understanding of other people and cultures will make you a better citizen of the 

democratic society we live in. 

 

Title: ”To give children the possibility of a life full of literature is the best thing you can 

do for them” 

- an interview study about teachers and school librarians understanding of the 

importance of literature in the school subject Swedish in high schools and 

gymnasiums. 

 

Nyckelord: ämneskonstruktioner, ämnesintegration, skönlitteratur, böcker, 

motivation, svenskämnet 

 



Innehållsförteckning 
1. Inledning ................................................................................................................................................ 4 
1.1. Problemområde .................................................................................................................................. 4 
1.2. Syfte och frågeställningar ................................................................................................................... 4 
2. Metod och material ............................................................................................................................... 5 
2.1 Metod .................................................................................................................................................. 5 
2.1.1 Lärarintervjuer .................................................................................................................................. 5 
2.1.2 Intervju med skolbibliotekarie.......................................................................................................... 5 
2.2 Material ............................................................................................................................................... 6 
2.2.1 Urval.................................................................................................................................................. 6 
2.2.2 Informanter ...................................................................................................................................... 6 
2.2.3 Transkribering ................................................................................................................................... 6 
2.2.4 Forskningsetiska principer ................................................................................................................ 7 
3. Forskningsbakgrund............................................................................................................................... 7 
3.1 Litteraturdidaktiska utgångspunkter ................................................................................................... 7 
3.1.1 Magnus Persson ............................................................................................................................... 7 
3.1.2 Louise M. Rosenblatt ...................................................................................................................... 11 
3.1.3 Gunilla Molloy................................................................................................................................. 15 
3.1.4 Christina Olin-Scheller .................................................................................................................... 20 
3.2 Läsande och skrivande i praktiken .................................................................................................... 23 
3.2.1 Läsande ........................................................................................................................................... 23 
3.2.2 Skrivande ........................................................................................................................................ 26 
4. Resultatredovisning ............................................................................................................................. 31 
4.1. Lärarintervjuer .................................................................................................................................. 32 
4.1.1 Intervju med Elis ............................................................................................................................. 32 
4.1.2 Intervju med Lo............................................................................................................................... 33 
4.2 Intervju med skolbibliotekarie........................................................................................................... 35 
5. Diskussion ............................................................................................................................................ 36 
5.1 Frågeställning 1 .................................................................................................................................. 36 
5.2 Frågeställning 2 .................................................................................................................................. 38 
5.3 Frågeställning 3 .................................................................................................................................. 41 
6. Avslutning ............................................................................................................................................ 43 
7. Käll- och litteraturförteckning ............................................................................................................. 45 
Bilaga: Intervjuer och mejlsvar ................................................................................................................ 47 

  



 

 4 

1. Inledning 
 

1.1. Problemområde 
 

I gymnasieskolans kursplan för Svenska B står det under Mål som eleven skall ha uppnått efter 

avslutad kurs att eleven ska ”ha tillägnat sig och ha kunskap om centrala svenska, nordiska och 

internationella verk och ha stiftat bekantskap med författarskap från olika tider och epoker”1. 

Dessutom står det under samma rubrik i kursplanen för Svenska A att eleven ska ”kunna formulera 

egna tankar och iakttagelser och göra egna bedömningar vid läsning av saklitteratur och litterära 

texter från olika tider och kulturer”2.  

 

Upprepade gånger under mina praktikperioder har jag stött på läsprojekt av olika slag och 

svensklärare som är väldigt måna om att väva in skönlitteratur i sin undervisning. Problemet med 

detta är att många undersökningar visar att dagens elever läser mindre och mindre skönlitterära 

texter på sin fritid. Hur ska man få sina elever att läsa dessa texter under lektionstid (eller som 

hemläxa) när de är ovana läsare av dylika texter?  

 

1.2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur och varför lärare och bibliotekarier använder sig av 

skönlitteratur i sin verksamhet. Dessutom vill jag lyfta fram och diskutera olika sätt att arbeta med 

skönlitteratur på ett tillfredsställande sätt. 

 

Detta mynnar ut i följande frågeställningar: 

 

• Vilka strategier har lärare och bibliotekarier för att få ungdomar att läsa skönlitteratur? 

• Vilka skäl anför lärare och bibliotekarier för att läsa skönlitteratur i skolan? 

• Vilka ämneskonstruktioner bli synliga i intervjuerna med lärare och skolbibliotekarie? 

 

                                                 
1 Kursplan Svenska B, Skolverket. 
2 Kursplan Svenska A, Skolverket. 
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2. Metod och material 

2.1 Metod 
 

Metoden för detta arbete är inläsande av relevant ämnesdidaktisk forskning samt genomförande 

av kvalitativa forskningsintervjuer. Intervjuerna spelades in med hjälp av dator och transkriberades 

sedan. Intervjuerna analyserades sedan utefter mina frågeställningar för att försöka utläsa om det 

skiljer något mellan kön och yrkesgrupper.  

 

2.1.1 Lärarintervjuer 
 

Jag försökte att ta genusaspekten i beaktande och valde därför att intervjua en manlig och en 

kvinnlig lärare. Intervjuerna gjordes på två olika sätt. Den ena intervjun skedde öga mot öga på ett 

litet kontor medan den andra intervjun skedde med hjälp av dator och Skype p.g.a. ett långt 

geografiskt avstånd mellan oss. Båda intervjuerna spelades in på min dator och innan hade jag 

tillsammans med min handledare förberett frågor som var relevanta för arbetet. Vi hade även 

förberett följdfrågor utifrån flera scenarier. Målet med intervjuerna var att veta om, och isåfall hur 

och varför, lärarna arbetar med skönlitteratur i skolan. Jag ville även se olika sätt att se på 

svenskundervisningen i skolan och om det skiljde sig något mellan könen. Lärarintervjuerna pågick 

ca 45-60 minuter. 

  

2.1.2 Intervju med skolbibliotekarie 
 

Jag försökte att ta genusaspekten i beaktande även vid detta urval men tyvärr fick jag bara tag på 

en skolbibliotekarie av det ena könet. Hen hade åtminstone många års erfarenhet av att arbeta 

med läsning och ungdomar och var även väldigt intresserad av läsning själv. Eftersom jag själv inte 

har någon erfarenhet av bibliotekarieyrket var det lite svårare att sätta sig in i vilka frågor som 

skulle kunna vara relevanta men jag utgick ifrån samma grundfrågor och försökte anpassa dessa 

utifrån bibliotekariens yrke. Även intervjun med skolbibliotekarien pågick knappa timmen. 
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2.2 Material 
 

2.2.1 Urval 
 

När det gäller forskningsbakgrunden har jag valt att lyfta fram fyra forskare inom det 

litteraturdidaktiska fältet: Magnus Persson, Louise M. Rosenblatt, Gunilla Molloy och Christina 

Olin-Scheller. Under rubriken ”Läsande och skrivande i praktiken” lyfter jag fram några konkreta 

läs- och skrivprojekt. Jag har även genomfört tre intervjuer, två med svensklärare och en med 

skolbibliotekarie.  

  

2.2.2 Informanter 
 

De lärare som deltog i intervjuerna hade vid tidpunkterna för intervjuerna 10 respektive 15 års 

arbetslivserfarenhet inom läraryrket. Den första läraren på skola 1 hade 15 års erfarenhet som 

lärare, var kvinna och har tilldelats det fingerade namnet Elis. Läraren på skola 2 hade 10 års 

erfarenhet som lärare, var man och har tilldelats det fingerade namnet Lo.  

 

Den skolbibliotekarie som deltog i intervjun hade 12 års arbetslivserfarenhet inom 

bibliotekarieyrket, men hade haft många olika arbetsuppgifter på olika bibliotek under åren. 

Skolbibliotekarien har tilldelats det fingerade namnet Ted. 

 

2.2.3 Transkribering 
 

Jag spelade in intervjuerna med hjälp av min dator och transkriberade sedan dessa. Intervjuerna är 

inte transkriberade helt ordagrant utan jag har valt att skriva meningarna på ett sätt som gör att 

det blir så begripligt som möjligt. Alla intervjuer har jag sparat. Kontakta mig om ni vill ha åtkomst 

till dem. 
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2.2.4 Forskningsetiska principer 
 

Jag utgick ifrån Vetenskapsrådets grundläggande individskyddskrav och dess fyra allmänna 

huvudkrav på forskning.3 Dessa fyra huvudkrav är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Jag informerade deltagarna om att intervjuerna skulle 

ske anonyma med fingerade namn och att det var frivilligt att delta.  

 

3. Forskningsbakgrund 
Den forskning jag använt mig av återfinns inom det litteraturdidaktiska området och jag har valt 

att närmare studera fyra forskare som arbetar med ett erfarenhetspedagogiskt förhållningssätt: 

Magnus Persson, Louise M. Rosenblatt, Gunilla Molloy och Christina Olin-Scheller. 

 

3.1 Litteraturdidaktiska utgångspunkter 
 

3.1.1 Magnus Persson 
 

Magnus Persson är professor i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning och har skrivit flera 

böcker om litteratur och dessutom medverkat i flera projekt om litteratursyner på svenska 

folkbibliotek. Persson skriver i sin bok Varför läsa litteratur?4  att huvudsyftet med hans analys är 

att problematisera vad han skulle vilja karakterisera som den kulturella vändningen i de gällande 

styrdokumenten för grundskolan.5 Med den kulturella vändningen i skolans läroplaner och 

kursplaner menar han kulturbegreppets synnerligen framskjutna position i dokumenten. ”En 

aspekt av detta rör den extremt frekventa och mångskiftande användningen av begreppet. Kultur 

förekommer som term i alla skolämnen. Alla skolämnen är alltså i någon mening ’kulturella’, till 

exempel (men långtifrån enbart) som delmängder av och ansvariga för att förmedla 

                                                 
3 Vetenskapsrådet 1990. 
4 Magnus Persson, Varför läsa litteratur? Om litteraturundervisningen efter den kulturella 
vändningen. Lund: Studentlitteratur, 2007. 
5 Persson s 28. 
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’kulturarvet’.”6 Han skriver att den kulturella vändningen är ett motsägelsefullt och svårgripbart 

fenomen. Betraktad som en akademisk företeelse har den inneburit en radikal vidgning av 

kulturbegreppet.7 

 

Persson hänvisar till en bok av sociologen David Chaney där den kulturella vändningen analyseras 

att kultur blivit ”det dominerande ämnet och det mest produktiva verktyget för att på nya sätt 

förstå livet i den moderna världen.”8 Den kulturella vändningen har bidragit med nya lärdomar på 

framförallt fyra områden; vår förståelse av social förändring, kulturell reproduktion, 

representationers sätt att fungera, samt konsumtion och stil. 

 

En övergripande fördel med den kulturella vändningen är, menar Chaney, att den framtvingat en 

självrannsakan och omprövning av de intellektuellas, traditionellt fördömande, attityder till 

populärkulturen.9 Författaren skriver att en av dimensionerna i den kulturella vändningen handlar 

om ”estetikens förändrade och allt viktigare roll under senkapitalismen.”10 Där dras bland annat 

den politiska offentligheten in i strömvirvlarna där berättelser och populärkulturella dramaturgier 

kan ”paketera politiska konflikter på ett säljbart och medieanpassat vis.”11 Han skriver även att de 

kulturella förändringarna ligger till grund för en revidering av Skolverkets kursplaner runt år 2000 

och att kulturaspekterna hör till något som särskilt lyfts fram i revideringen.12  

 

Persson hävdar att kultur framstår som något magiskt som kan ”skapa försoning och harmoni där 

det råder splittring och konflikter” och att styrdokumenten har två tankefigurer som spelar 

särskild roll, nämligen att allt är kultur och att kulturen alltid är god.13 Med denna förståelse så blir 

kulturen ”inkluderande och demokratiserande, istället för exkluderande och hierarkiserande.” Det 

verkar däremot inte riktigt vara så enkelt och författaren hänvisar till Fredric Jameson som menar 

att kultur är ”ett medium för transaktioner mellan minst två olika grupper och inbegriper 

följaktligen alltid en idé om de Andra”. Jameson menar att ingen grupp har en kultur helt för sig 

                                                 
6 Persson s 28. 
7 Persson s 28. 
8 Persson s 29. 
9 Persson s 31. 
10 Persson s 33. 
11 Persson s 33. 
12 Persson s 33. 
13 Persson s 34. 
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själv utan att kultur är det som åstadkoms när en grupp kommer i kontakt med och observerar en 

annan. Det är objektifieringen av allt som är annorlunda och konstigt med kontaktgruppen. Det 

verkar alltså om att kulturbegreppet tycks ha ”en inneboende tendens att upprätta gränser, 

distinktioner och värdehierarkier - mellan det som tillhör och inte tillhör, mellan det goda och det 

mindre goda, mellan bra och dåligt. Denna egenskap gör att talet om kultur i styrdokumenten 

oundvikligen kommer att leda till motsägelser och motsättningar.”14 

 

Författaren tycks finna en motsättning i Lpo 94 där det inledande stycket som handlar om skolans 

värdegrund och uppdrag både kan tolkas som att den kulturella mångfalden är något entydigt gott 

och även kan tolkas som att mångfalden är något ”besvärligt och eventuellt hotfullt. Man måste 

anstränga sig för att stå ut och inse.”15 Det som är unikt är att styrdokumenten som vanligtvis 

domineras av tendensen att all form av kultur alltid är något mycket positivt öppnar upp för att 

den kulturella mångfalden kan ha negativa sidor. Det är dock svårt att veta om styrdokumenten 

talar om ”det estetiska eller antropologiska kulturbegreppet, om kultur som konst eller om kultur 

som ett helt livssammanhang. Det finns en viss tendens att det förstnämnda knyts starkare till 

kulturarvet och det sistnämnda till talet om mångkultur.”16 

 

Persson skriver att man kan  i negativa termer formulera kultur som god ”genom att motverka 

olika typer av problem och missförhållanden i samhället.”17 Enligt kursplanen för svenska är detta 

en av anledningarna till att man ska ägna sig åt skönlitteratur, film och teater. Persson fortsätter 

med att det är uppenbart att estetiken ”kan ha en sådan inverkan på eleverna” men att det även 

är lika uppenbart att den inte ”måste eller per automatik kommer att ha det.”18 Författaren 

fortsätter att hänvisa till svenskämnets kursplan där man kan läsa under Ämnets syfte och roll i 

utbildningen: ”Kultur och språk är oupplösligt förenade med varandra. I språket finns ett lands 

historia och kulturella identitet. Språket speglar också den mångfald av kulturer som berikar och 

formar samhället. Skönlitteratur, film och teater bär en del av kulturarvet och förmedlar 

kunskaper och värderingar”.19  

 

                                                 
14 Persson s 34. 
15 Persson s 35. 
16 Persson s 36. 
17 Persson s 38. 
18 Persson s 38. 
19 Persson s 38. 
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Persson går lite längre fram i sin bok djupare in på den kulturella vändningen i just svenskämnet 

och resonerar kring det vidgade textbegreppet. Han skriver att både grundskolans och 

gymnasieskolans litteraturundervisning ska ”utgå från ett vidgat textbegrepp.”20 Persson styrker 

detta med att citera kursplanen i svenska och svenska som andraspråk där det står: ”Att tillägna 

sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära läsning utan även avlyssning, film, video etc. 

Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna och talade texter även bilder.”21 ”Med det 

vidgade textbegreppet kan man inte längre förutsätta att litteraturen skiljer sig värdemässigt från 

andra medier.”22 Persson menar att detta innebär att en svensklärare idag kan finna stöd i 

styrdokumenten för att dra in ”vilken text som helst, oavsett medium.”23 Detta medför en 

avkanonisering där det inte längre är självklart eller givet vilken skönlitteratur som ska läsas i 

skolan och ”(d)e senaste styrdokumenten innehåller få vägledningar i dessa frågor.”24 Annat var 

det fram till 1975 då det förekom ”konkreta och synnerligen fylliga råd och anvisningar vad gäller 

det litterära stoffet och litteraturundervisningens disponering, förlopp och omfång.”25 Efter 1975 

kan man spåra en nedtoning av detta kanoniska tänkande. Persson hänvisar till ett citat från 

Skolverkets kommentarmaterial till grundskolans senaste kursplaner där de menar att det är en 

omöjlighet att ge anvisningar om vilket stoff som ska studeras och med den grundsynen anser 

Persson att avkanoniseringen är ett faktum. Det finns dock spår av ett kanoniskt tänkande där 

man ”fortfarande lyfter fram vissa texttyper som särskilt centrala och betydelsefulla. För 

grundskolans svenskämne utgörs dessa av skönlitteratur, film och teater.” 26 

 

Persson hänvisar till en undersökning av Christina Olin-Scheller där hon konstaterar att ”det 

vidgade textbegreppet i praktiken ges en mycket snäv innebörd och uteslutande representeras av 

film” där filmen alltid relaterar till den tryckta skönlitteraturen på tre olika sätt: filmen som 

illustration, utfyllnad eller jämförelse.27 ”I samtliga fall är litteraturen det överordnade och 

priviligierade mediet.”28 

 

                                                 
20 Persson s 81. 
21 Persson s 82. 
22 Persson s 82. 
23 Persson s 82. 
24 Persson s 82. 
25 Persson s 83. 
26 Persson s 85f. 
27 Persson s 94. 
28 Persson s 94. 
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I nästa kapitel i boken resonerar Persson kring svenskämnets legitimeringar och kommer bland 

annat fram till att litteraturläsning är bra därför att den: 

 

1. ger upplevelser29 

2. ger kunskap30 

3. är språkutvecklande31 

4. utvecklar och stärker den personliga identiteten32 

5. stärker den kulturella identiteten33 

6. ger förtrogenhet med kulturarvet34 

7. ger kunskap om och därmed förståelse/sympati för kulturell mångfald35 

8. främjar goda läsvanor36 

9. motverkar odemokratiska värderingar37 

10. skapar empatiska, toleranta och demokratiska elever38 

11. ger kunskaper om litteratur, litteraturhistoria och litterär terminologi - och sådana kunskaper 

gör eleven till en bättre läsare39 

 

 

3.1.2 Louise M. Rosenblatt 
 

Som utgångspunkt för detta arbete har jag valt att arbeta med Louise M. Rosenblatts tankar, vilka 

hon delar med sig av i bl.a. Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa40. Där skriver hon  

i sina absolut första meningar om det jag nuddade vid tidigare; nämligen att:  

 

                                                 
29 Persson s 123. 
30 Persson s 123. 
31 Persson s 123. 
32 Persson s 125. 
33 Persson s 126. 
34 Persson s 126. 
35 Persson s 127. 
36 Persson s 128. 
37 Persson s 133. 
38 Persson s 133. 
39 Persson s 137. 
40 Rosenblatt, Louise M. Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa. Lund: 
Studentlitteratur, 2002. 
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I en omvälvningstid måste våra skolor och universitet göra den studerande beredd att möta problem som är 

omöjliga att förutsäga och kanske av ett helt nytt slag. Han behöver förstå sig själv; han behöver utveckla 

harmoniska relationer med andra människor. Han måste komma fram till en filosofi, ett inre centrum från 

vilket han kan få perspektiv på det föränderliga samhället runt omkring sig; han kommer på gott och ont att 

påverka dess framtida utveckling. All kunskap om människorna och samhället som skolan kan ge honom bör 

införlivas med hans faktiska livsström.41 

 

När jag läser detta blir jag nästan lite rädd; hur ska lilla jag klara av att låta mina elever ta del av 

allt detta? Vad är det som ger mig rätten att efter fem års akademiska studier säga att ”jag vet vad 

som är bäst för dig” och ”gör si eller så” till mina elever? Det är verkligen ingen lätt uppgift vi 

lärare lagt på våra axlar. Rosenblatt tar på samma sida upp den oerhört viktiga frågan: ”´Vad 

betyder det vi erbjuds i skolan för det liv vi nu lever och kommer att leva?´”42 Rosenblatt menar att 

lärare i litteratur har varit alltför blygsamma om sina möjligheter att bidra till dessa krav. Lärarna 

har inte insett att de påverkar studentens känsla för den mänskliga individens unika värde och det 

mänskliga samhället. De skapar allmänna föreställningar om människans natur och beteende,  

bestämda moraluppfattningar och vanliga reaktioner på människor och situationer.43 ”Oavsett 

form - dikt, roman, biografi, essä - låter litteraturen oss begripa de otaliga sätt på vilka människor 

möter de oändliga möjligheter som livet erbjuder. Och vi söker alltid en nära kontakt med ett 

medvetande som uttrycker sin livskänsla.”44 

 

För att vi ska lyckas få ut något av de texter vi läser är det viktigt att texten ligger på rätt 

svårighetsgrad. Detta bestäms av tidigare livs- och språkerfarenheter genom vilka läsaren drar 

fram meningar ur de tryckta orden och genom dessa rekonstruerar tidigare erfarenheter för att få 

ny förståelse.45 Lärare i litteratur försöker väcka litteraturens njutningar till liv genom att öka 

individens förmåga att frammana mening ur texten genom att få henne att självkritiskt reflektera 

över denna process.46 Det är som synes inte en helt enkel uppgift utan det gäller att läraren i 

litteratur har kunskap om den litterära upplevelsens komplexa natur. 

 

                                                 
41 Rosenblatt s 19. 
42 Rosenblatt s 19. 
43 Rosenblatt s 20. 
44 Rosenblatt s 21. 
45 Rosenblatt s 36. 
46 Rosenblatt s 36. 
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Efferent och estetisk läsning 

 

Rosenblatt skiljer mellan att läsa ett litterärt verk och att läsa i ett praktiskt syfte. Hon menar att 

när man läser ett litterärt verk är det den estetiska upplevelsen som står i fokus, medan det i det 

senare fallet är något hon kallar för efferent läsning (efter latinets effero, ”föra bort”).47 När man 

läser efferent handlar det om att uppmärksamheten främst är inriktad på att ”välja ut och 

analytiskt abstrahera den information eller de idéer eller handlingsdirektiv som kommer att 

återstå sedan läsningen är avklarad.”48  

 

Transaktionsbegreppet 

 

Rosenblatt menar att bokens ord, handlingar, miljöer och karaktärer blandas med läsarens 

personlighetsdrag, minnen, specifika behov och intresse. Den särskilda sammansmältningen utgör 

vad läsaren får med sig från texten. Rosenblatt använder begreppet transaktion för att beskriva 

den centrala roll som både texten och läsaren har. Transaktionen genomförs av två parter som rör 

sig fram och tillbaka i en slags ”spiralformad, icke-lineär och ömsesidig fram-och-tillbakarörelse 

där textens värld och läsarens värld tränger in i varandra”49. Kärnan i Rosenblatts budskap handlar 

om att skapa en förståelse för att få till ett givande samspel, en transaktion, mellan text och läsare 

i undervisningssammanhang. Rosenblatt ger rådet till lärare att fokus måste riktas mot 

transaktionen mellan konstverket och läsarens personlighet. Att öppna elevers ögon och utveckla 

kapaciteten för att kunna få ut så mycket som möjligt ur texten är målet. Den skönlitterära texten 

är en process som har potential att skapa reaktioner hos läsarens känslor och tankar som i sin tur 

kan leda till förbättrad förståelse om människors liv, som leder vidare till ökad estetisk känslighet, 

och som öppnar upp möjligheten till att hämta mer mänskliga insikter ur litteraturen. Frågan som 

hon anser att lärare bör ställa sig är om skolan ska vara en institution för undervisning eller en 

institution för lärande? Eleverna ska inte gå till skolan för att enbart lära sig färdiga formler och 

attityder, utan för att förbättra sin vilja att lära.50 

 

                                                 
47 Rosenblatt s 41. 
48 Rosenblatt s 41. 
49 Rosenblatt s 10. 
50 Rosenblatt s 209-210 + s 110. 
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Litteraturens värde 

 

Rosenblatt skriver fortsättningsvis om några collegestudenter från New England Women´s college 

som menade att litteraturen främst var en möjlighet att vidga sina kunskaper om människor och 

samhälle. Förmågan att sympatisera eller identifiera sig med andras erfarenheter är en mycket 

värdefull egenskap. Genom litteraturen får läsaren möjlighet att vidga sin kunskap om världen 

genom fokus på erfarenhet istället för information. Dynamiskt och personligt förmedlas nya 

insikter till läsaren.51  

 

Ett annat viktigt värde som studenterna kunde se med litteraturen var litteraturens värde som 

verklighetsflykt. Litteraturen ger oss möjlighet att befria oss från omständigheterna och trycket i 

sitt vardagsliv.52 Rosenblatt menar att det finns både positiva och negativa former av 

verklighetsflykt, men jag kommer inte att belysa det närmare. 

 

Möjligheten till kompensation för brister eller misslyckanden genom identifikation med en gestalt 

som äger andra egenskaper än vi själva är ett annat värde som studenterna antydde. Denna 

gestalt kan även göra ett mer fullständigt bruk av sina förmågor som liknar våra egna. Detta gör 

att många personer kan identifiera sig med karaktärer som är helt annorlunda än de själva. 

Rosenblatt tar upp exempel som att en ung flicka kan identifiera sig med Julia eller Elizabeth i Jane 

Austens Stolthet och fördom och att en ung pojke som är irriterad över att bli behandlad som ett 

barn, kan identifiera sig med en hjälte i en episk berättelse.53 

 

Det sista värdet som studenterna tar upp är litteraturens objektiva framställning av människors 

egna problem. Problemen placeras utanför oss och gör det möjligt för oss att se på dem med en 

viss opartiskhet och uppfatta vår egen situation och motivation på ett mer objektivt sätt.54 

Rosenblatt skriver att särskilt för den unga läsaren tillfredsställer litteraturen ett ännu bredare 

behov. ”Mycket som i livet självt kan tyckas oorganiserat och meningslöst får ordning och 

betydelse när det hamnar under konstnärens organiserande och vitaliserande inflytande.”55 

                                                 
51 Rosenblatt s 44f. 
52 Rosenblatt s 46. 
53 Rosenblatt s 46. 
54 Rosenblatt s 47 
55 Rosenblatt s 48 
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3.1.3 Gunilla Molloy 
 

Skönlitteraturens olika funktioner 

 

Gunilla Molloy skriver i sin bok Läraren Litteraturen Eleven om skönlitteratur i att ”Malmgrens 

beskrivningar av de tre ämneskonstruktionerna [Svenskan som ett färdighetsämne, ett 

litteraturhistoriskt bildningsämne och ett erfarenhetspedagogiskt ämne. Min anm.] visar på en 

grov uppdelning mellan språk och litteratur i de två första och en vilja att överbrygga denna 

motsättning i det tredje.”56 Ämneskonstruktionerna är något som Lars-Göran Malmgren skriver 

om i sin bok Svenskundervisning i grundskolan.57 Malmgren menar att man i Sverige kan tala om 

tre olika ämnen och ämnesuppfattningar som konkurrerar om dominansen i grundskolan och 

gymnasiets modersmålsundervisning.58 Man kan för det första se på svenskan som ett 

färdighetsämne. Där bygger undervisningen på formalisering av färdighetsträningen och 

huvudtanken är att eleverna ska lära sig behärska den formella teknik som är förbunden med olika 

språkliga delfärdigheter. Det handlar om att eleverna ska lära sig att se formella mönster och lära 

sig språkliga tekniker som ska kunna vara till praktisk nytta i elevens vardag. Träningen sker främst 

genom övningar och det är inte innehållet som är det viktiga utan betoningen ligger på träning av 

språkets och studieteknikens delfärdigheter. 59 

 

Nästa ämneskonstruktion kallar Malmgren för litteraturhistoriskt bildningsämne. Där ges ämnet 

ett bestämt innehåll och förmedlingen av ett kulturarv står i centrum. Man brukar tala om en 

kanon av litterära verk som alla människor i en kulturell gemenskap bör ha stiftat bekantskap 

med.60 

 

När Malmgren pratar om svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne så utgår han från den 

aktuella elevgruppens förutsättningar och erfarenheter. Utvecklingen i elevernas språk skall 

inordnas i ett sammanhängande kunskapssökande arbete. Innehållet är viktigt och elevernas 

intresse för och nyfikenhet på omvärlden är en förutsättning för språk- och kunskapsutveckling. 

                                                 
56 Gunilla Molloy, Läraren, Litteraturen, Eleven Stockholm: HLS Förlag, 2002, s 24. 
57 Lars-Göran Malmgren, Svenskundervisning i grundskolan. Lund: Studentlitteratur, 1996. 
58 Malmgren s 86. 
59 Malmgren s 87. 
60 Malmgren s 87. 
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Ett mål är att utveckla elevernas sociala och historiska förståelse av centrala mänskliga frågor. 

Läsning av skönlitteratur av olika former gestaltar olika mänskliga erfarenheter. Detta ser 

Malmgren som ”ett historisk humanistiskt bildningsämne”.61 

 

Molloy fortsätter genom att hänvisa till Peter Elbow som menar att skönlitteraturen fått fylla två 

olika funktioner i den anglosaxiska ämnestraditionen; undervisning inom grammatik och 

litteraturvetenskap.62 Molloy menar att läsning av litteratur har fått fylla olika funktioner. På 1850-

talet var en tanke att eleven genom litteraturläsning skulle förstå den logiska tankegången i 

litteraturen. Idag är istället en vanlig uppfattning bland lärare att litteraturläsningen ska ge 

läsglädje.63 Molloy hänvisar efter detta till Jan Thavenius som skriver om varför man läser 

skönlitteratur. ”Syftet med litteratur-undervisningen har skilt traditionerna åt och de har givit svar 

på den grundläggande frågan om varför man läser en viss litteratur på ett visst sätt.”64 Sedan 

kommer det ur stycket som jag finner mest intressant: ”Inom en tradition har motiveringen varit 

moralpedagogisk, inom en annan övervägande nationalistisk och idealistisk, inom en har 

huvudvikten lagts på personlighetsutvecklingen, inom en annan på bearbetningen av existentiella 

och sociala erfarenheter.”65 Det har alltså förekommit flera olika orsaker till varför man läser 

skönlitteratur i skolan. Jämför man Malmgrens ämneskonstruktioner med den anglosaxiska 

ämnestraditionen, 1850-talets tanke kring litteraturläsning och Thavenius motiveringar till varför 

man läser skönlitteratur så märker man att det skiljer sig en del åt. I den anglosaxiska traditionen 

används litteraturen mest som ett verktyg till att eleven ska få grammatiska och 

litteraturhistoriska kunskaper, vilket kan jämföras med Malmgrens två ämneskonstruktioner 

Färdighetsämne och Litteraturhistoriskt bildningsämne. Man tar inte så stor hänsyn till eleven 

utan det viktiga är att eleven får ta del av litteraturskatten och ökar sina språkliga kunskaper. Det 

stämmer även rätt bra med Thavenius varianter som han kallar Nationalistisk och Idealistisk 

motivering där fokus ligger på att lära sig om sitt fädernesland och att fostra den perfekta 

människan. Molloy skriver att det nuförtiden handlar om att ge eleven läsglädje och då är det 

viktigt att utgå från eleven som individ, vilket man gör i den ämneskonstruktion som Malmgren 

kallar Erfarenhetspedagogiskt ämne. Elevens erfarenheter står i fokus och man ser som sagt till 

individen istället för gruppen. Man accepterar att alla är olika och försöker se fördelarna med det. 

                                                 
61 Malmgren, s 89. 
62 Molloy s 24. 
63 Molloy s 24. 
64 Molloy s 24. 
65 Molloy s 24. 
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Det stämmer även bra överens med Thavenius motivering som handlar om 

personlighetsutveckling och till viss del den motivering som handlar om moralpedagogik. 

 

Vad skönlitteratur kan bidra med 

 

Molloy skriver i slutet av sin bok om vad skönlitteratursläsning skulle kunna bidra med i skolämnet 

svenska. Hon menar att läsande av relevant litteratur skulle kunna förebygga mobbning, 

trakasserier, främlingsfientlighet och intolerans.66 Molloy har under de tre år hon följt fyra 

högstadieklasser och dess svensklärare inte sett liknande konflikter bearbetas via litteraturläsning 

mer än en gång.  

 

Röster hörs i det offentliga samtalet om det goda med jämställdhet mellan könen, liksom röster om 

rikedomen av ett mångkulturellt samhälle. Samtidigt blundar vi lärare i skolan ofta för de konflikter 

som dessa möjligheter och denna rikedom också kan skapa. [...] De lärare som inte finner 

samhällskonflikter återspeglade i en eller annan form i de klasser han/hon undervisar, har antingen 

blundat för dem eller tolkat dem som personkonflikter mellan enstaka elever. 67 

 

Molloy fortsätter med att hävda att skönlitteratur och andra medier speglar och diskuterar 

konflikter. ”Att därför läsa skönlitteratur för att lära något om livet, dess möjligheter och även 

dess konflikter, skulle kunna förändra skolämnet svenska.”68 Skolans demokratiska värdegrund 

eller elevernas livsfrågor skulle kunna vara innehållet bland annat.  

 

Värdegrunden 

 

Molloy skriver att Lpo94 menar att värdegrunden är en samlande benämning för vissa 

grundläggande demokratiska värderingar som ska genomsyra skolans verksamhet, men att 

värdegrunden kan uppfattas olika av olika personer. Molloy menar att värdegrunden, d.v.s. den 

som är en allmän inställning till medmänniskor och samhälle, bör och kan förstärkas i skolan; t.ex. 

genom ett svenskämne i samspel med ett SO-ämne. ”Att läsa, skriva och samtala om olika texter 

                                                 
66 Molloy s 308. 
67 Molloy s 309. 
68 Molloy s 310. 
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borde kunna vara en väg att förstå världen och sig själv ur ett socialt och historiskt perspektiv.”69 

Molloy menar att samtidigt som vi läser, skriver och samtalar, bör gestalta skolans värdegrund i 

samspel mellan lärare och elever. Då kan man få svenskämnet att bli det ”demokratiämne” som 

Liedman kallar ”stoff och allmän inställning”.70 

 

Reflekterande läsning och skrivning 

 

Molloy lyfter i sin bok Reflekterande läsning och skrivning71 fram att ämnesexperterna i Kursplan 

för Grundskolan i SOU 1993:2 på sidan 103 skrev: ”I ämnet svenska är det främst skönlitteratur 

och texter av annat slag som tillsammans med elevernas egen skapande verksamhet är basen för 

det språkutvecklande arbetet.”72 Detta ändrades senare till: ”Litteraturläsning är också viktig för 

att utveckla den egna språkbehandlingen och språkriktigheten”73 Molloy menar att det är en stor 

skillnad mellan de båda meningarna. I den första är det eleven som är ett lärande och skapande 

subjekt, medan eleven i den andra meningen framställs som ett objekt för skolans undervisning 

och dessutom betonas språkriktigheten.  

 

Det korrekta betonas på kreativiteten och den egna skapande verksamhetens bekostnad, liksom det 

individuella betonas på dialogen och samspelet mellan eleverna. Enskilda elever kan läsa egna böcker 

som de redovisar på olika sätt, men det spännande dialogen där olika erfarenheter kan mötas och 

bryts uppstår oftast i samtal kring en gemensam text. 74 

 

Molloy fortsätter med att berätta att det är svårare att ha litteratursamtal med eleverna om 

böckerna inte är gemensamma eller har ett gemensamt tema 

 

Hermeneutik 

 

Molloy skriver i kapitel 4 om att läsa texter och om det motstånd som finns mot att läsa texter för 

att förstå dem. Enligt Molloy har de flesta barn och tonåringar en lässlukarperiod då läsningen går 

                                                 
69 Molloy, Gunilla (2002), s 310. 
70 Molloy s 310. 
71 Molloy, Gunilla (1996). 
72 Molloy s 16. 
73 Molloy s 16. 
74 Molloy s 16. 
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fort, böckerna ska vara spännande och gärna likna varandra för att föda igenkännandets trygghet 

och glädje. Denna period ställer heller inga krav på att läsaren ska ”tänka om”.75 Enligt kursplanen 

så kan en lärare inte nöja sig med att eleverna slukar böcker utan måste träna eleverna i att tänka 

över texten, d.v.s. de måste tränas i textanalys. Författaren skriver att en del människor som är 

födda på 40-talet fick lära sig att förstå vad ”författaren menade”. Det är en form av hermeneutik 

som har sitt ursprung i teologin, där frågan om textens betydelse är central. ”Tolkningslära” kan 

man översätta hermeneutik med. Senare kom en ny inriktning som kallades new criticism. Den 

gick ut på att man skulle bortse från författarens intentioner och istället se till texten i sig. Man 

skulle avslöja textens mening genom skarpa textanalytiska metoder oberoende av såväl författare 

som läsare.76 Dessa båda inriktningar utgår ifrån att det finns någon rätt och fel tolkning av en 

text. Molloy invänder mot detta och menar att: ”…olika människor uppfattar en text på olika sätt 

och grundidén att det fanns ett enda ‘rätt’ sätt att läsa (och förstå) en text, började alltmer att 

ifrågasättas och läsprocessen kom att bli ett eget forskningsområde.”77 Den nya inriktningen kallas 

för reader-response criticism, vilken sätter den individuella läsningen i centrum och bygger på att 

”meningen” uppstår i mötet mellan text och läsare. Läsaren möter texten och svarar på den 

utifrån sina egna erfarenheter och sin egen tid.78  

 

Om det idag finns en övergripande uppfattning om texttolkning så må det vara den, att det faktiskt 

inte finns någon teori som kan förklara alla de olika läsningar som kan uppstå i mötet mellan en 

läsare och en text. Om vi lärare kan förhålla oss öppna inför hur olika elever tillför texten ny mening, 

så kan vi också ge eleverna den erfarenheten att deras åsikter har betydelse.79 

 

Läsa för livet 

 

DN Kultur skrev 2004-09-14 en artikel som de kallade Läsa för livet80 där bland annat Gunilla 

Molloy intervjuas. Där skriver de om att eleverna tycker det är tråkigt att läsa trots den lässatsning 

som gjorts åren innan artikeln. Lärarna ställs inför svårigheter med att välja böcker som eleverna 

är intresserade av och oftast faller de tillbaka i gamla fotspår och väljer böcker som de använt 

tidigare eller som redan finns i klassuppsättningar på skolan. De nämner bland annat Hemsöborna, 

                                                 
75 Molloy s 64. 
76 Molloy s 65. 
77 Molloy s 65. 
78 Molloy s 65f. 
79 Molloy s 66. 
80 http://www.dn.se/arkiv/kultur/lasa-for-livet/ (2017-02-08). 

http://www.dn.se/arkiv/kultur/lasa-for-livet/
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Flugornas Herre, Skriet från Vildmarken och Utvandrarna, trots att eleverna hellre vill läsa 

Khemiris Ett öga rött. Den klyfta som finns mellan läraren och eleven vid läsning måste 

överbryggas men lärarna får ingen utbildning i det. Skolan förändras och likaså lärarrollen. Istället 

för att kunna svara på frågor om var Strindberg bodde så måste lärarna kunna leda samtal och 

diskussioner om sexualitet, tillitsfrågor, rasism och mobbning. Molloy säger att det är viktigt att 

läraren tänker efter vid bokvalet. Varför ska just den här klassen läsa boken? Hur ska vi prata om 

den? Det är viktigt att skapa en lust, inte hacka sönder den. 

 

3.1.4 Christina Olin-Scheller 
 

Christina Olin-Scheller disputerade 2006 på avhandlingen Mellan Dante och Big brother: En studie 

om gymnasieelevers textvärldar81. Den studien byggde hon sedan på och skapade boken Såpor 

istället för Strindberg. Litteraturundervisning i ett nytt medielandskap.82 I den boken skriver Olin-

Scheller mycket om just det ämne som jag avhandlar; nämligen litteraturundervisning bland 

gymnasieelever. Olin-Scheller skriver bland annat att vi som läsare strävar efter ett känslomässigt 

engagemang i möten med texter och att det för många ungdomar är viktigt att pröva berättelsens 

utsagor mot verkligheten. De efterfrågar emotionellt starka läsupplevelser där läsningen är 

präglad av en filosofisk och analytisk aktivitet. I skolan handlar dessa möten många gånger om att 

kontrollera att eleverna läst, vilket inte nödvändigtvis befrämjar deras läsutveckling och som i sin 

tur dessvärre ger eleverna få möjligheter att bygga föreställningsvärldar och utveckla nya 

strategier83. Även Olin-Scheller skriver om estetisk och efferent läsning och menar att de båda inte 

står i något motsatsförhållande till varandra utan tvärtom avlöser varandra på ett dynamiskt sätt 

och är båda nödvändiga i alla läsprocesser. Läsprocessens dynamik beskrivs av Rosenblatt, enligt 

Olin-Scheller, som en ständig rörelse mellan den estetiska och den efferenta polen.84  

 

                                                 
81 Christina Olin-Scheller, Mellan Dante och Big brother. En studie om gymnasieelevers 
textvärldar. Karlstad: Karlstad University Press, 2002. 
82 Christina Olin-Scheller, Såpor istället för Strindberg. Litteraturundervisning i ett nytt 
medielandskap. Stockholm: Bokförlaget Natur & Kultur, 2008. 
83 Olin-Scheller s 38f. 
84 Olin-Scheller s 37. 
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Identitet 

 

Olin-Scheller skriver att ett viktigt uppdrag för undervisningen i ämnet svenska är att stärka den 

personliga och kulturella identiteten hos alla elever. Författarinnan hänvisar till Hydén85 i sin 

förklaring av begreppet identitet som menar att identitet handlar om 

 

[...] hur vi beskriver oss själva och andra personer så att vi blir igenkännbara, inte bara som individer 

utan också som ett speciellt slags kulturella och sociala varelser. Det handlar alltså inte endast om 

vilka vi är, utan också vad vi är.86 

 

Olin-Scheller skriver att elever ständigt är sysselsatta med att identifiera sig som sociala och 

kulturella varelser både i och utanför klassrummet. Möten med musik, film, böcker och digitala 

texter spelar en stor roll i denna process. ”En betydelsefull del av hur unga människor vill 

uppfattas eller uppfattar sig själva är deras attityder till specifika fiktionstexter.”87 Genom att säga 

att vi är ”fantasyälskare” och ”filmmänniskor” sätter vi alla på olika sätt upp gränser för vad och 

vilka vi är. Att även vuxenvärlden beskriver sina egna och bemöter unga människors 

textpreferenser har betydelse.88  

 

Ett vidgat textbegrepp 

 

Olin-Scheller skriver om det vidgade textbegreppet i sin bok och menar att det finns en tydlig 

markering i inledningen till kursplanerna för svenska i gymnasieskolan. Där står skrivet att förutom 

läsning kan också avlyssning, film och video vara en väg att tillägna sig och bearbeta texter.89 

Författarinnan fortsätter med att redogöra för skönlitteraturens unika position i svenskämnet och 

menar att ett vidgat textbegrepp kan ha flera syften. Bland annat skolans relation till 

medieutvecklingen och omvärldsförändringarna.  Där framgår att skolan ska utveckla elevernas 

                                                 
85 Lars Christer Hydén, ”Att känna igen sig själv i den moderna världen.” I:Kylhammar, Martin & 
Jean-Francois Battail (red.). På väg mot en kommunikativ demokrati. Sexton humanister om makten, 
medierna och medborgarkompetensen. Stockholm: Carlssons bokförlag, 2003. 
86 Hydén s 332. 
87 Olin-Scheller s 12. 
88 Olin-Scheller s 13. 
89 Olin-Scheller s 11 
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förmåga att tolka och kritiskt granska ord och bild genom att ta elevernas kunskap om och intresse 

för medievärlden på allvar. Elevernas egna texterfarenheter ska alltså påverka innehållet i 

undervisningen. Detta har ofta inte skett fullt ut då skolan oftast inte tagit populärkulturen på 

allvar, vilket en stor del av elevernas texterfarenheter bygger på.90 Det är även svårt att utläsa ur 

styrdokumenten om det är sakprosa och/eller fiktionstexter som avses med kursplanernas 

skrivningar om text, men studier visar dock att svenskämnet lyfter fram just läsning av fiktion som 

det huvudsakliga uppdraget när det gäller kunskap om text. Det verkar som om styrdokumenten 

vilar på en uppfattning om att läsning av fiktionstexter är av stor betydelse för elevernas 

personliga utveckling, d.v.s. ett huvuduppdrag inom svenskundervisningen är kunskaper om och 

läsning av fiktionstext i vid mening.91 2001 publicerades en ”propagandaskrift” gemensamt av 

Statens Skolverk (Skolverket) och Svenska Filminstitutet där det framhölls att svenskämnet har ett 

stort ansvar för att ge eleverna kunskaper om filmmediet och att film ska finnas i skolan som ”en 

källa till kunskap, som ett verktyg för elevernas eget skapande och som konstform.”92 Att arbeta 

utifrån ett vidgat textbegrepp innebär dock inte att ersätta det skrivna språket med ett visuellt, 

utan man måste även behärska ett skriftspråk för att bli en kritisk aktör i den mediala 

textvärlden.93 

 

Film 

 

I mitten av boken skriver Olin-Scheller om olika elevers förhållningssätt till olika filmer. Hon skriver 

bland annat att film uppskattades av alla elever och att film hade olika sociala funktioner eller 

bruksvärden för både flickorna och pojkarna. En flicka gick till exempel och såg Sagan om ringen 

tillsammans med sin pojkvän trots att hon sa sig vara ointresserad av filmen. Det var alltså mer en 

social aktivitet än en textupplevelse.94 I dessa fall hade eleverna inga problem att detaljerat återge 

handlingen eller ingående redogöra för miljöerna. Ungdomarna uppgav också att de gärna 

återvände till specifika filmer många gånger och var något som eleverna ofta kunde använda som 

en kollektiv referensram i samtal om olika frågor.95 Att de återvände till samma film om och om 

igen, tror författarinnan beror på att eleverna vill skapa sig en förståelse och ett 

                                                 
90 Olin-Scheller s 11 
91 Olin-Scheller s 11f 
92 Olin-Scheller s 45 
93 Olin-Scheller s 46 
94 Olin-Scheller s 80 
95 Olin-Scheller s 81. 
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meningsskapande. Det fanns en kategori filmer som eleverna uppgav att de var tvungna att 

återvända till flera gånger för att hänga med; t.ex. Pulp fiction. Att eleverna vill se filmer som 

måste ses flera gånger för att förstås visar att de inte väjer för filmer som utmanar deras 

repertoarer. Detta gör att man som läsare kan ompröva och på nytt ta ställning till frågor som 

texten väcker och detta ger nya insikter om sig själv som är viktiga i den identitetsskapande 

processen.96 

 

3.2 Läsande och skrivande i praktiken 
 

3.2.1 Läsande 
 

Lust i läsandet 

 

Berit Lundgren har skrivit en rapport om ett projekt i Västerbotten som heter Lust i läsandet.97 Det 

är ett projekt som har sitt ursprung i ett samarbete mellan förskolans, högskolans och bibliotekets 

personal i tre län; Värmland, Västra Götaland och Västerbotten som hette LekaSpråkaLära. 

Avsikten med ursprungsprojektet var att stimulera, engagera och inspirera pedagoger till att skapa 

lärande miljöer i förskolan i samarbete med bibliotekarier.98  

 

”Syftet med Lust i läsandet är att utveckla samarbetet mellan förskole- och bibliotekspersonal kring 

böcker och läsning, samt att även inkludera lärare från tidigare år och specialpedagoger. Syftet är 

även att stimulera lärarnas egen läslust och inspirera till fortsatt kreativt tänkande kring litteratur.”99  

 

Lundgren skriver om skönlitteratur i skolan att läsning av skönlitteratur har ett värde utöver den 

rena läsfärdigheten. Empati och möjlighet att identifiera sig med andras villkor ökar, likaväl som 

elevernas intellektuella färdigheter, vilket också avspeglas i andra ämnen.100 Lundgren fortsätter 

med att berättelsen om jaget framträder även vid läsning; vilket stärker eleven i det 

                                                 
96 Olin-Scheller s 81. 
97 Berit Lundgren, Lust i läsandet. Umeå: Print & Media, Umeå universitet, 2007. 
98 Lundgren s 7. 
99 Lundgren s 7. 
100 Lundgren s 8. 
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identitetsskapande arbetet.101 Författarinnan hänvisar till Molloy och den bok jag skrivit om 

tidigare, nämligen Läraren litteraturen eleven102 och skriver att studier visar att lärares 

förhållningssätt till läsning och berättande är tvetydigt. Lärarna säger sig vilja arbeta kreativt med 

olika estetiska uttrycksformer, men i verkligheten har de ett kunskapsförmedlande arbetssätt.103 

Lundgren menar att många elever inte läser skönlitteratur vare sig i skolan eller på fritiden och 

hänvisar till en undersökning gjord av Lärarnas riksförbund som gick under namnet Läsa för att 

lära.104 Lundgren avslutar stycket med en intressant fråga: Hur får man barn att läsa böcker och 

tycka om det?105 

 

Bokbundisar 

 

Bokbundisar är ett läsfrämjande projekt som kulturföreningen Kulturstorm i Umeå bedriver och de 

menar att när det kommer till vilka läs- och skrivaktiviteter som barn och ungdomar möter i 

hemmet spelar de kulturella och sociala sammanhangen en stor roll. De hänvisar till Carina Fast 

vid pedagogiska institutionen i Uppsala som i sin avhandling Sju barn lär sig läsa och skriva: 

Familjeliv och populärkultur i möte med förskola och skola106 skriver om just detta. Hennes studie 

visar också att de unika erfarenheter som barn har – där religion och andra modersmål än svenska 

ingår – i stor utsträckning inte tas tillvara på och värdesätts i skolan.  

 

Att låta barn och ungdomar få använda sig av sina tidigare erfarenheter är av stor vikt när det 

kommer till att utveckla läs- och skrivintressen. För att motverka att barn och ungdomar utvecklar 

en alienation inför läsandet – vilket är risken i fall de inte ges möjlighet att känna igen sig i de 

texter och böcker de läser – är det av särskild vikt att deras tidigare erfarenheter ges utrymme och 

att de olika medel som barn och ungdomar använder sig av för att utveckla läs- och skrivintressen 

tas till vara på. Studier visar att barn i stor utsträckning lär sig läsa och skriva med hjälp av 

                                                 
101 Lundgren s 8. 
102 Gunilla Molloy, Läraren, Litteraturen, Eleven. HLS Förlag, 2002. 
103 Berit Lundgren, Lust i läsandet. Print & Media, Umeå universitet, Umeå, 2007. 
s 8 + Molloy, Gunilla (2002). 
104 Lärarnas riksförbund. (2005). 
105 Lundgren s 8. 
106 Carina Fast, Sju barn lär sig läsa och skriva: Familjeliv och populärkultur i möte med förskola 
och skola, Uppsala: Uppsala Universitet, 2007. 
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populärkultur, medier och religion (genom t.ex. sånger och böner), och att deras läs- och 

skrivutveckling därmed startar långt före skolstarten.107 

 

Intervju med Hanna Hindricks 

 

Hanna Hindricks arbetar på ovan nämnda kulturförening. Jag kontaktade henne och frågade om 

hur hon ser på läsande av skönlitteratur i skolan. Jag har valt att sammanfatta några viktiga delar 

ur det svar jag fick.  

 

Hindricks skriver att det är en viktig fråga då det med enkel statistik går att se att läsning inte ger 

vare sig rikedom eller chefsjobb då det i samtliga läsvaneundersökningar framkommer att tjejer 

läser betydligt mer än killar. Hindricks tycker att det finns många skäl till varför man ska använda 

sig av skönlitteratur i skolan. Bland annat för att öva upp sina språkfärdigheter vad gäller läsande, 

skrivande, talande, och grammatik. Det är även viktigt för att stärka barnens fantasi, empatiska 

förmåga, inlevelseförmåga och andra sociala funktioner. 

 

Hindricks tycker att man borde frikoppla skönlitteraturen från språkundervisningen och fokusera 

på läslust. Hon tycker även att man borde låta barnen vara delaktiga i litteraturval men att 

samtidigt själv vara noggrann med att det väljs texter där barnen kan hitta identifikationsobjekt 

och hänvisar till en undersökning av Carina Fasts om barns läsning. Högläsning är även något som 

Hindricks tycker att lärare borde ägna sig åt i större utsträckning.  

 

Det är viktigt att man som lärare gör något av det man läst. Antingen diskuterar det eller låter det 

inspirera barnen till eget skapande, berättande skrivande och illustrerande. Hon avslutar med att 

säga att något av det bästa man kan göra för barn är att ge dem möjlighet till ett eget litterärt liv. 

 

 

Läs en film 

 

I bland annat Dalarna finns ett projekt som heter Läs en film108 där man fokuserar på att diskutera, 

analysera och upptäcka två olika sätt att berätta en historia; nämligen bok och film. På samma sätt 

                                                 
107 Fast s. 180. 
108 http://www.filmidalarna.se/las-en-film/ (2017-03-07). 

http://www.filmidalarna.se/las-en-film/


 

 26 

som det går att låna klassuppsättningar av böcker på kommunala bibliotek och skolbibliotek kan 

man här låna böcker, filmen och en studiehandledning. Studiehandledningen hjälper läraren med 

uppgifter, frågor att diskutera och andra sätt att jobba vidare med boken och filmen. De skriver att 

det inte spelar någon roll om man läser boken eller ser filmen först, men att det kanske kan vara 

en god idé att läsa boken först om man har lässvaga elever i klassen som kanske får svårt med 

motivationen om de redan har sett filmen. De skriver även att:  

 

”Det viktigaste man bör tänka på när man arbetar med att analysera böcker och filmer, är att barn, 

precis som alla människor, tar till sig en historia med hjälp av de erfarenheter som de gjort i livet. Alla 

människor uppfattar historier på sitt eget sätt. Både det som händer i en bok eller i en film lägger 

olika personer olika stor vikt vid. Därför finns det inget rätt och fel när man analyserar, bara 

annorlunda sätt att se på saken. Låt därför eleverna ha sina egna upplevelser och tankar – och utgå 

från deras erfarenheter.”109  

 

 

3.2.2 Skrivande  
 

Tankens trädgård 

 

Tankens trädgård är ett projekt som bedrevs vid de tre gymnasieskolor som finns i Skellefteå 

kommun [2006 anslöt sig även Naturbruksgymnasiet till projektet, min anm.]. Det går i korthet ut 

på att alla elever i årskurs två bekantar sig med lyrikgenren, inom ramen för 

svenskundervisningen. Under höstterminen har man en genomgång av lyrikgenrens historiska 

utveckling liksom genremässigt utmärkande drag. På fritiden uppmanas eleverna att skriva egna 

dikter inom ett för varje år givet tema. Ett bidrag per elev förväntas sedan lämnas in för 

bedömning. Undervisande lärare sätter sedan igång en urvalsprocess som i slutänden mynnar ut i 

en färdig diktsamling med ett hundratal dikter. Läsåret 2000/2001, det år vars samling står i fokus 

för undersökningen, hade projektet hållit på i Skellefteå i 10 år och blivit välkänt i staden. 

Sponsorer var den lokala bokhandeln och kommunens gymnasiekontor.110  

 

                                                 
109 http://filmidalarna.se/wp-content/uploads/2011/06/LÄS-EN-FILM-allmän.pdf. 
110 Per-Olof  Erixon, Drömmen om den rena kommunikationen: diktskrivning som pedagogiskt 
arbete i gymnasieskolan. Lund: Studentlitteratur, 2004. s 16. 

http://filmidalarna.se/wp-content/uploads/2011/06/L%C3%84S-EN-FILM-allm%C3%A4n.pdf
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Tankens trädgård är en sorts temaarbete som innefattar ett friare arbetssätt och delvis skär över 

ämnesgränserna. De tidsmässiga ramar mellan arbetet i skolan och aktiviteterna på fritiden bryts 

ner eftersom eleverna förväntas slutföra huvuddelen av skrivarbetet på fritiden. Även de ramar 

som omgärdar skolämnet svenska bryts ner.111 En del intressanta didaktiska frågeställningar 

impliceras av Tankens trädgård där den mest grundläggande gäller hur eleverna tar emot 

undervisningsinnehållet som projektet bygger på. Läraren måste inte bara ta ställning till vad som 

bör tas upp i undervisningen utan bör också ha en plan om varför just detta innehåll ska behandlas 

och hur inlärningen ska bli så effektiv som möjligt.112 

 

Det var en skolpräst som tog initiativet till projektet år 1991. Han önskade riva ner murarna mellan 

kyrkan och skolan och avsikten var att eleverna i diktens form skulle få formulera sina tankar kring 

frågor som man menade upptog elevernas tankar.113  

 

I Per-Olof Erixons analys av projektet skrivs det även en del om vad projektet för med sig för 

fördelar. Bland annat står det att skönlitterära texter är lämpliga startpunkter för 

färdighetsövningar av olika slag eftersom läsningen av dem ger eleverna  större ordförråd och om 

de läser mycket blir de bättre skribenter.114 Författaren skriver även att mer än 50 procent av 

eleverna skriver utanför skolan i något sammanhang och genremässigt skiljer sig de texterna 

ganska mycket från de texter som skrivs i skolan. Framförallt är det dikter och sångtexter.115  

 

Författande fans  

 

En alltmer populär sysselsättning på internet är det som kallas fanfiction. Det innebär att skriva, 

läsa och kommentera berättelser baserade på karaktärer från redan kända verk. Förlagans miljöer 

och karaktärer flyttas in i andra sammanhang och nya historier skapas. Denna skrivprocess 

möjliggör att aktörerna agerar både författare, läsare och kritiker. Ett försök till att hjälpa lärare 

att dra lärdom av dessa informella lärmiljöer gör Christina Olin-Scheller och Patrik Wikström med 

sin bok Författande fans (2010)116. Det fenomen som idag kallas fanfiction uppstod i en 

                                                 
111 Erixon s 17. 
112 Erixon s 17. 
113 Erixon s 16. 
114 Erixon s 14. 
115 Erixon s 14. 
116 Christina Olin-Scheller & Patrik Wikström Författande fans. Lund: Studentlitteratur, 2010. 
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anglosaxisk språklig kontext med fandomen kring Star trek i mitten av 1960-talet.117 fanfiction.net, 

det idag största arkivet för fanfictionhistorier, innehåller miljoner berättelser på olika språk om 

olika fandoms.118 Harry Potter, Sagan om Ringen och Twilight är tre av de absolut populäraste.119 

 

Författarna skriver att många av de intervjuade ungdomarna inte uppskattade svenskämnet, trots 

att de spenderar tid online med att läsa, kommentera och skriva fanfiction. Ett sätt att förklara 

denna paradox är den skillnad som finns mellan den unga "messengergenerationen" och den lite 

äldre "mailgenerationen". Messengergenerationen kallas för digitalt infödda och har datorns och 

internets digitala språk som modersmål medan mailgenerationen är digitalt invandrad, dvs. de har 

tillägnat sig teknologin senare i livet. De har svårare att se alla finesser och nyanser med det 

digitala språket. T.ex. söka bland andra informationskällor innan internet eller ringa och fråga om 

mailet kommit fram. Messengergenerationen är ständigt uppkopplad och kommunicerar 

huvudsakligen online. För lärare är det viktigt att förstå drivkrafterna bakom unga nätkulturer.120 

Författarna tar upp ett intressant tankeexperiment signerat Steven Johnson där man ska föreställa 

sig en alternativ värld som är identisk med vår med undantag att tevespel uppfanns före böckerna. 

Tevespel har funnits i århundraden och helt plötsligt kommer de textbaserade böckerna upp och 

blir den nya innegrejen. Förmodligen skulle de vuxna se böckerna som ett hot och en allvarlig 

understimulering av sinnena. Tevespelen engagerar barnen i en tredimentionell värld full av 

rörliga bilder och musikaliska landskap. Endast en liten del av hjärnan aktiveras, den som 

bearbetar skrivet språk. De vanligtvis så livfulla och socialt interaktiva barnen sitter ensamma i bås 

på biblioteket och läser. Skrämmande! Detta brukar kallas för den digitala klyftan mellan 

generationerna. Det är det enskilt största problemet inom dagens utbildningssystem; att lärarna är 

digitala invandrare och kämpar med att samtala med elever som talar ett helt nytt språk.121 

 

Författarna skriver att identitet och lärande är intimt förknippade med varandra och att inom unga 

nätkulturer kan man på ett enkelt sätt pröva nya identiteter. Identitetsutveckling och lärande är 

två tydliga aspekter av intresset för fanfiction.122  

 

                                                 
117 Olin-Scheller & Wikström s 8. 
118 Olin-Scheller & Wikström s 9. 
119 Olin-Scheller & Wikström s 31. 
120 Olin-Scheller & Wikström s 13f. 
121 Olin-Scheller & Wikström s 14. 
122 Olin-Scheller & Wikström s 16. 
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”Identitet och genus skapas och upprätthålls genom olika val och handlingar. Människor är ständigt 

upptagna med att ‘göra genus’ och att avgöra vad som är en ‘tjejig tjej’ och ‘vanlig man’ är inte något 

statiskt och oföränderligt. Istället är identitet något som är performativt, det vill säga, konstrueras i 

handlingar och i interaktion med andra.”123  

 

”Att urskilja sig själv i relation till andra är grundläggande i identitetskonstruktionen. Genom att 

uppfatta någon som lik eller olik sig själv socialt, kulturellt, religiöst, könsmässigt, språkligt etc., kan 

man få syn på vem man är.”124 

 

Idag är det särskilt problematiskt för unga människor med identitetsarbetet som rör 

genuskonstruktionen då pojkar och flickor måste förhålla sig till motsägelsefulla idéer om vad 

manlighet och kvinnlighet är. Men vägen till självständighet går genom att pröva sig fram  och 

ungdomar letar därför efter platser där de kan fatta egna beslut utan de vuxnas inblandning. 

Internet och fanfiction är ett sådant ställe där de kan pröva nya roller och identiteter relativt 

anonymt under ett smeknamn.125 

 

Feedback 

 

Möjligheten att kommentera och att få snabba kommentarer på det man skrivit är en viktig del i 

medskapandet på fanfictionsajterna. De handlar om både det språkliga och handlingen. 

Merparten av feedbacken är positiv och många menar att kommentarerna ger bättre självkänsla 

och bättre självförtroende inför fortsatt skrivande. Kommentarerna är av stor betydelse för 

utvecklingen av berättelserna och för aktörernas lärande. De med mindre erfarenhet guidas 

genom det informella lärlingsskapet av dem med större kunskaper.126 Om man använder sig av 

denna typ av övningar i klassrummet där eleverna skriver och kommenterar varandras texter, 

måste man ställa sig frågan om vem i klassrummet som bestämmer att feedbacken är bra. 

Behöver den eventuellt kompletteras av läraren och hur ska den feedbacken i så fall gestalta sig. 

Detta är ett dilemma för många lärare. Vågar man lita på att eleverna ger tillräckligt bra respons 

eller ska man som lärare avstå att ge respons? Ska man som i fanfictionvärlden fokusera på att ge 

väldigt positiva och uppskattande kommentarer? Bokens författare menar på att det finns en stor 

                                                 
123 Olin-Scheller & Wikström s 17. 
124 Olin-Scheller & Wikström s 17. 
125 Olin-Scheller & Wikström s 17. 
126 Olin-Scheller & Wikström s 19. 
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lärandepotential i kollektiva former av elevrespons i undervisningen. De som skriver texterna 

måste vara beredda på att lyssna på läsarna och förhålla sig konstruktivt till den feedback som ges, 

vara beredda på att kompromissa och argumentera. Detta förhållningssätt skapar självklart en 

pedagogisk utmaning i undervisningen men det finns så mycket att vinna på att utnyttja kraften i 

elevrespons att det definitivt är värt att försöka.127 

 

Läsarens erfarenheter och uppfattning om sig själv inverkar på läsprocessen i mötet mellan text 

och läsare. Om dessa föreställningar skiljer sig alltför mycket från dem som texten erbjuder kan 

läsprocessen beskrivas som en kollision mellan textens och läsarnas allmänna repertoarer. Att vår 

egen allmänna repertoar överensstämmer med det som en texts karaktärer uttrycker i texten gör 

att vi kan identifiera oss med karaktärerna.128 Lockelsen med fanfiction kan handla om en önskan 

att aktivt konsumera och producera, dvs. att vara en prosument. Fansen på sajterna uppfattar att 

de utvecklas och lär sig olika saker som underlättas av det kollektiva skapandet. Den snabba och 

oftast uppmuntrande feedbacken spelar här en stor roll. Det skapas en kreativ miljö där fansen 

drivs att fortsätta berätta, läsa och kommentera nya varianter av originaltexten.129 Som 

svensklärare kan man försöka att skapa en undervisningssituation som präglas av en medskapande 

kultur där det är möjligt att agera prosument. Detta förutsätter en dialogisk undervisning präglad 

av interaktion mellan elever och lärare. En positiv hållning till kollektivt lärande förutsätts också 

där lärarens traditionella roll problematiseras. Idén om det dialogiska klassrummets betydelse för 

lärandet är utbredd bland lärare, skolpolitiker och forskare, men Skolverkets nationella granskning 

av läs- och skrivmiljöer pekar dock på att den flerstämmiga klassrumsmiljön är den som är minst 

förekommande. En förklaring till detta kan vara att det helt enkelt verkar vara svårt att undervisa 

med ett fokus på dialog.130  

 

Att ändra berättarperspektiv och att skriva nya slut på berättelser hör till uppgifter som 

svensklärare gärna använder sig av och är även något som många läroböcker föreslår som ett sätt 

att bearbeta texten. Undervisningen bidrar till nya perspektiv på traditionella skoluppgifter genom 

att definiera begreppet fanfiction och att ge exempel på etablerade sätt att hantera 

                                                 
127 Olin-Scheller & Wikström s 79f. 
128 Olin-Scheller & Wikström s 24. 
129 Olin-Scheller & Wikström s 27. 
130 Olin-Scheller & Wikström s 70. 
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textproduktion utanför klassrummet. Att påvisa att det existerar sätt att närma sig en text utan en 

lärare och utanför klassrummet kan även få omotiverade elever att bli intresserade.131  

 

Författarna avslutar med att skriva att de tror att det är svårt att utan vidare låta de ungas 

fritidssfär som helhet bli föremål för undervisningen i klassrummet. Men det visas tydligt på 

fanfictionsajterna att en kreativ skriv- och läsprocess kan iscensättas och författarnas förhoppning 

är att många känner sig lockade att prova åtminstone delar av detta och försöka få igång ett aktivt 

responsarbete i klassrummet. Den positiva feedbacken är en av de viktigaste drivkrafterna för 

fansen. Verksamma lärare som provat detta poängterar dock att det kan ta lite tid innan eleverna 

känner sig tillräckligt trygga för att våga dela med sig av sina synpunkter och texter. Ett sätt att 

komma runt detta är att låta eleverna vara anonyma. Författarna avslutar sin bok med att skriva 

att det inte är alla som tycker om att läsa och skriva, men datorernas, mobiltelefonernas och 

internets intåg har gjort att unga människor aldrig har skrivit så mycket som nu. De flesta kan hitta 

någon gruppering eller fandom kring något av sina intressen på nätet. Att undervisa inspirerad av 

unga nätkulturer kan vara en väg att utmana och utveckla elevers literacies då styrdokumenten 

ger oss stor frihet att välja väg fram till kursplanens mål.132 De avslutar boken med ett citat från 

kursplanens inledning: ”stärka den personliga och kulturella identiteten, att utveckla tänkandet, 

kreativiteten och förmågan till analys och ställningstagande.”133 

 

4. Resultatredovisning 
Jag genomförde tre intervjuer; två med lärare i svenska och en med en bibliotekarie som tidigare 

arbetat som skolbibliotekarie i flera år. Jag genomförde två av intervjuerna öga mot öga och 

spelade in dem samtidigt som jag förde korta anteckningar. Den tredje genomfördes med hjälp av 

videosamtal p.g.a. att den intervjuade befann sig i Stockholm och jag i Örnsköldsvik. Det var 

intressanta intervjuer och jag fick bra svar på de flesta av mina frågor. Intervjuerna finns inspelade 

och för att lyssna på dem går det bra att kontakta mig. Nedan följer en sammanfattning av 

intervjuerna. 

 

                                                 
131 Olin-Scheller & Wikström s 74. 
132 Olin-Scheller & Wikström s 92. 
133 Olin-Scheller & Wikström s 92. 
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4.1. Lärarintervjuer 
Jag intervjuade två lärare som jobbat med undervisning av svenska på både högstadiet och 

gymnasiet. 

4.1.1 Intervju med Elis 
Den första läraren jag intervjuade (jag kallar läraren för Elis) var kvinna och hade då jobbat som 

lärare i 15 år och mestadels på högstadiet. Elis tycker att det viktigaste med svenskämnet är att 

man lär sig att förstå det man läser och hör. Det är viktigt att kunna stava vid jobbansökningar, 

även om inte alla arbetsgivare lägger lika stor vikt vid stavningen i CV och personliga brev. Växer 

man upp i Sverige lär man sig att se mönster kring vad som är korrekt svenska osv. men förmågan 

går att träna upp mycket och framförallt att veta varför man skriver som man gör. Elis är övertygad 

om att man får mycket gratis om man läser mycket. Elis tycker att alla lärare i skolan borde vara 

svensklärare också så att eleverna får träna på att skriva korrekt svenska i alla ämnen. Läraren jag 

intervjuade älskar själv fysiska böcker men tror att de är ett utdöende släkte. Hon tycker inte att 

det finns några nackdelar med digital litteratur så länge de korrekturläses på samma sätt som 

tryckt litteratur. En svårighet med digitala medier är att det är svårare med källkritik och där måste 

skolan lära eleverna. Det är de vuxnas ansvar. Elis jobbar en hel del med talböcker för de som har 

läsproblematik, men då har de oftast en fysisk bok framför sig samtidigt för att träna upp sin 

läsförmåga också. Läraren säger att hon tycker att skönlitteraturen har tappat i värde sista tiden 

vilket gör att eleverna läser mindre och mindre, vilket i sin tur gör att de tappar i läsförståelse och 

rättstavning. Elever idag läser för korta texter och är inte vana att läsa romaner. De har tränat 

läsning för lite. När läraren jobbar med bokcirklar så läser de något kapitel och svarar på frågor. De 

frågorna är ställda så att eleverna får resonera utifrån sig själva. Det är reflektionerna som är 

viktiga, inte betygen. Eleverna är tyvärr vana att skriva recensioner och skriver ofta i den formen 

trots att läraren tydligt instruerar att det är reflektionerna som är det viktiga. Läraren hade inte 

hört talas om varken Malmgrens ämneskonstruktioner eller Molloys efferenta och estetiska 

läsning men tyckte absolut att det låg något i dem. Det finns olika syner på svenskämnet på 

skolorna och man läser böcker av olika anledningar. Läraren tyckte själv att hon låg närmast 

färdighetsämne som sin ämneskonstruktion. Litteraturen måste ligga som bas, men motivation 

och intresse är viktiga delar i svenskämnet. 
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4.1.2 Intervju med Lo 
 

Den andra läraren jag intervjuade (jag kallar läraren för Lo) var man och hade vid tidpunkten för 

intervjun jobbat som lärare i snart 10 år och då mestadels på gymnasiet. Just nu jobbar Lo på ett 

internationellt gymnasium med både Svenska och Svenska som andraspråk. Los erfarenheter av 

att jobba med skönlitteratur i skolan varierar lite beroende på vilken kurs det handlar om. Första 

året är det mest böcker av olika slag från olika kulturer och skrivna av kvinnor och män. Andra året 

handlar det mest om olika tider och epoker och tredje året vetenskap och akademiskt skrivande. 

Lo har ingen litterär kanon men känner sig lite begränsad av vad som finns på skolan i 

klassuppsättning. Lo strävar efter att eleverna hela tiden ska ha en bok igång som alla i klassen 

läser då han tycker att det finns en pedagogisk poäng med det. Den pedagogiska poängen är at 

man som lärare kan leda eleverna genom romanen. Valet av bok görs genom ett demokratiskt val i 

klassen och de läser även poesi och noveller. Lo försöker få en blandning av manliga och kvinnliga 

författare. Upplägget på läsningen är att de som sagt läser samma bok och de läser som en 

följetong. Lo bestämmer till vilken sida de ska läsa och har förberett diskussionsfrågor inför varje 

del. Lo tycker att svaga elever hänger med bättre på det sättet. Efter de läst boken får de jämföra 

med ett urval av dikter eller liknande på samma tema och diskutera likheter och skillnader. 

Muntligt eller skriftligt.  

 

Synen på svenska är lite speciell eftersom majoriteten av undervisningen sker på engelska. Det har 

gjort att Lo upplever att svenskämnets status är lägre där än på ”vanliga” skolor. Lo tycker att det 

viktigaste med svenskämnet är att språket är en så stor del av ens identitet och att det är det 

viktigaste verktyget man behöver i samhället. Både i arbetsliv och studier men även för att 

utvecklas som människa. Man ges möjlighet att sätta ord på sina egna tankar och att ta del av 

andras. Språket är det medel som för människor samman och handlar både om ömsesidig 

förståelse för varandra och om personlig utveckling. Det är ett livsviktigt ämne och man behöver 

även utveckla sitt modersmål för att läsa sig andra språk. Om inte svenska är ens modersmål så 

måste man lära sig det för att bli en del av samhället i Sverige.  

 

På frågan om vad han räknar som litteratur svarar Lo att det är en spännande fråga och att han 

använder sig både av Ibsens Ett dockhem och tv-serien Skam där båda huvudkaraktärerna heter 

Nora och eleverna får jämföra karaktärerna. Lo anser att drama är litteratur om tv-serier är det 



 

 34 

och poängterar att den äldsta litteraturen framfördes muntligt. Lo menar att konsumerandet av 

tv-serier går mer och mer emot att likna sättet man läser en bok. På Netflix osv. där ibland hela 

säsonger av en serie släpps samtidigt går det att sträckse en serie på samma sätt som man kan 

sträckläsa en bok. Lo tycker inte att litteraturen har tappat i värde. Snarare tvärtom! Det upplevs 

finare att ha läst boken än att ha sett filmen eller tv-serien osv. 

 

Lo har inte jobbat något med fanfiction men har hört talas om det och tycker att det vore en bra 

idé att testa i skolan. 

 

På Los skola ligger teaterbesök alltid med i budgeten och han menar att drama inte bör läsas utan 

ses. 

 

I och med att GY11 förespråkar utredande och argumenterande texter så lägger Lo mindre och 

mindre fokus på att skriva skönlitterärt. Dock händer det att Lo ber eleverna att skriva en kortare 

text, exempelvis en dikt, där de ska använda sig av en metafor för att lära sig att lättare känna igen 

metaforer i till exempel en diktanalys. 

 

Lo känner igen begreppen estetisk och efferent läsning från lärarprogrammet och tycker att lärare 

tenderar att luta mer mot efferent läsning även när det kommer till skönlitteratur. Detta eftersom 

kunskapskraven efterfrågar analys snarare än elevernas väckta känslor. Lo anser dock att den 

estetiska läsningen är viktig när man arbetar med litteratur då det är genom den estetiska 

läsningen som man väcker ett intresse för roman, novell, dikt osv. Därför börjar Lo alltid arbetet 

med litteratur med att fokusera på de estetiska aspekterna varefter han successivt för in det mer 

akademiska förhållningssättet till litteratur. 

 

Lo använder sig inte av redovisningsformen bokrecension då den tenderar att fokusera för mycket 

på bra och dåligt istället för att låta eleverna närma sig litteraturen med öppet sinne och frågor 

som ”vad handlar boken om?” eller ”vilka frågor tar den upp?” och ”vad har boken att säga mig?”. 

 

Det långsiktiga målet med Los undervisning i skolan är att engagera eleverna och få dem att 

intressera sig för litteratur och då framförallt kanske litteratur som de annars inte skulle ha valt. 

Genom läsning en får de ett rikt och nyanserat språk. Lo vill få sina elever att erövra svenskan. 
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Lo kan inte säga att han lutar åt någon speciell av de tre olika ämneskonstruktionerna utan anser 

att alla tre är viktiga. Lo tycker att bildning inom litteraturvetenskap jämnar ut klasskillnader.  

 

4.2 Intervju med skolbibliotekarie 
 

Bibliotekarien jag intervjuade (som jag kallar Ted) var kvinna och jobbade just då med IKT, 

marknadsföring, webb, barn och tonåringar, sociala medier m.m. på ett kommunalt stadsbibliotek 

men har jobbat många år som skolbibliotekarie på en kommunal gymnasieskola. Ur ett 

pedagogiskt perspektiv kan hon se litteraturen som ett komplement till kurslitteratur men inte 

som en ersättning. På stadsbiblioteket förvaltar de medier som böcker, ljudböcker, cd, mp3, film, 

tv-spel och daisyböcker m.fl. Tv-spelen är noggrant utvalda och måste ha något slags 

historieberättande. Bibliotekarien anser att biblioteken har en stor uppgift i det samhälle vi lever i 

idag. Fysiska böcker kommer att fortsätta finnas, men de digitala blir fler och fler. Biblioteken 

ansvarar för det demokratiska samhällets utveckling och personalen måste hänga med. 

Stadsbiblioteket tillhandahåller bland annat tjänsten E-hjälpen som hjälper folk med allt på nätet, 

unga som gamla men det är mest äldre och även invandrare som har problem med språket som 

utnyttjar den. Om man ser på vad litteraturen kan ge jämfört med andra medier så kan boken ge 

en djupare bild jämfört med film. Läsaren får skapa sina bilder själva. Jämfört med e-böcker så 

föredrar hon personligen känslan av att läsa en fysisk bok. Bibliotekarien anser inte att litteraturen 

har tappat i värde utan tvärtemot så ökar utlåningen på biblioteket konstant. Där är det viktigt att 

biblioteket är lyhört och köper inte det kunderna vill ha. Det finns en viss del litterär turism. T.ex. 

tog Ö-viks museum fram en vandring i somras p.g.a. hög efterfrågan. Den hette Majs fotspår. Bo R 

Holmberg är mer en svensk författare och förknippas inte självklart med Ö-vik. Bibliotekarien är 

lite kluven i frågan om litterär kanon och är lite emot det men tycker att det beror på gruppen. Det 

finns klassuppsättningar av vissa böcker och de anordnar något de kallar Bokprat där klasser får 

komma till biblioteket och får boktips. De jobbar inte något med fanfiction, utan överlåter det till 

en förening i stan som håller på med det. Tidigare anordnade de bokcirklar för mellanstadieelever, 

men inte längre p.g.a. vikande intresse. Alla läste samma bok då det var lättare för cirkelledaren 

att förbereda sig. Bibliotekarien har inte hört talas om Malmgrens ämneskonstruktioner med 

ansåg att svenskan är väldigt viktig. T.ex. när man ska kontakta Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan osv. Det är viktigt att biblioteken försöker skapa ett intresse för språket och 

läsning. Huvuduppgiften som hon anser sig ha är att ge alla samma möjlighet att ta del av 
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information, söka stipendier osv. Bibliotekarien läsare varierande med skönlitteratur jämfört med 

annan media men har alltid en ungdomsbok på gång via jobbet. På biblioteket har de en lästimme 

i veckan. En sista intressant sak hon berättade var att hon varit på en föreläsning för ett tag sedan 

om tv-spelande där föreläsaren berättade att de som spelar tv-spel ofta har mycket lättare för att 

läsa text på skärm jämfört med andra. Det låter väldigt logiskt när man tänker efter, men 

intressant ändå.  

 

5. Diskussion 
 

5.1 Frågeställning 1 
 

Vilka strategier har lärare och bibliotekarier för att få ungdomar att läsa böcker? 

 

Från intervjuerna går att urskilja att de olika intervjuades strategier för att få barn och ungdomar 

att läsa böcker är rätt lika i mångt och mycket. Detta trots att deras ämneskonstruktioner är rätt så 

olika vilket framgår av analysen i frågeställning 3. Lo fokuserar på den estetiska läsningen i början 

av sina arbeten med litteratur för att väcka elevernas intresse för litteraturen och väver sedan 

successivt in mer och mer av det mer akademiska förhållningssättet till litteraturen under resans 

gång. Lo vill även att eleverna närmar sig litteraturen med öppet sinne och ge den en ärlig chans 

och låta litteraturen tala till dem istället för att de ska låsa sig till att betygsätta det de läser med 

en recension, vilket i många fall tenderar att fokusera på om det de läste var bra eller dåligt.  

 

Elis huvudfokus är att få eleverna att läsa böcker för att få färdigheter som hjälper dem i samhället 

och brukar då låta elever som har problem med läsning att lyssna på ljudbok för att de ska kunna 

hänga med. Lo använder sig av talböcker istället vid liknande dilemman. Skillnaden på talbok och 

ljudbok är att talboken är ingen kommersiell produkt och producerad av ett bibliotek eller 

liknande organisation. Den är rakt och ofärgat inläst för att överlåta dramatiseringen till lyssnaren. 

En ljudbok är oftast inläst av en känd skådespelare som dramatiserar och gestaltar bokens 

handling. En talbok går inte att köpa och är avsedd för de som har svårt att läsa tryckt text osv. 

Bibliotekarien Teds strategi är att välja böcker som är relevanta för läsaren och hen ser som ett av 

sina huvuduppdrag att alla ska få tillgång till samma information och en förutsättning för det är att 

man förstår vad man läser. Det tolkar jag som att Ted skulle se svenskan som ett färdighetsämne 
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där det handlar om att ge elever kunskaper för att bli självständiga individer som klarar sig själva i 

samhället. De har använt sig av bokcirklar och liknande för att väcka intresse för litteraturläsning 

och då har deltagarna läst samma bok för att förenkla för cirkelledaren. Biblioteket försöker även 

att hänga med i den digitala utvecklingen som sker och använder sig därför av olika digitala 

tjänster för att låna böcker och magasin osv. Detta riktar sig framförallt mot yngre läsare, men alla 

har tillgång till det oavsett ålder. Ted föredrar själv fysiska böcker över digitala men kan se fördelar 

med att ha många böcker samlade på ett och samma ställe som i en e-boksläsare osv. Ett bibliotek 

måste vara beredd att anpassa sig mycket mer efter vad kunden efterfrågar än en skola då de inte 

kan ”tvinga” någon biblioteksbesökare att läsa böckerna. I skolan kan man bestämma att eleverna 

ska läsa en viss bok och då måste eleverna förhålla sig till detta. Det är inte det bästa sättet att 

skapa ett läsintresse men det beror på vad syftet med bokläsningen är. Om det är att skapa ett 

läsintresse bland eleverna eller om det är att eleverna ska stifta bekantskap med t.ex. svenska 

arbetarförfattare.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att strategierna skiljer sig en del åt av del enkla anledningen att 

lärare och bibliotekarier har olika förutsättningar. Lärare har en maktposition där de kan 

bestämma över vad eleverna ska läsa för att klara kursen, medan i ett bibliotek är det läsaren som 

bestämmer och bibliotekariens huvuduppgift är att rekommendera och guida läsaren till 

litteraturen. Men frågeställningen handlar om att väcka ett läsintresse och på den punkten är 

strategierna rätt lika. Då gäller det att hitta litteratur som är relevant för läsaren och som kan 

väcka känslor. Vad för slags känslor det är kan vara väldigt olika. Det kan vara bra känslor i form av 

litteratur som får läsaren att må bra men det kan också vara känslor som väcker avsky eller skräck. 

Alla läsare har inte samma preferenser och då gäller det att hitta litteratur som passar just för den 

aktuella läsaren. Där tror jag att skolan har en viktig uppgift att presentera olika slags litteratur för 

eleverna för att de ska få testa på och förhoppningsvis hitta någon författare/genre eller liknande 

de gillar. Svenskundervisningen ska vara ett smörgåsbord av olika läsupplevelser och det är 

förståeligt att allt inte tilltalar alla. 
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5.2 Frågeställning 2 
 

Vilka skäl anför lärare och bibliotekarier för att läsa skönlitteratur i skolan? 

 

Vid det här laget borde det inte vara några frågetecken kring om det är bra att läsa skönlitteratur i 

skolan och under litteraturgenomgången listade jag Magnus Perssons punkter på fördelar med 

litteraturläsning. Jag tänkte här drista mig till att kommentera några av dem.  

 

1. Litteraturläsning ger upplevelser.  

 

Att läsa en bok är ett billigt sätt att uppleva andra länder och kulturer. Det är dessutom mycket 

miljövänligare än att flyga på andra sidan jordklotet eller ut i rymden! Det kan även vara 

upplevelser om andra människor där man får uppleva hur det är att vara någon annan person eller 

att leva i någon annan tidsålder. Alla uppräknade upplevelser går att beskriva med hjälp av både 

bok eller film och det är nog väldigt individuellt vad man föredrar. Boken har den fördelen att den 

kan beskriva miljöer och tankar på ett djupare och mer detaljerat sätt men för vissa kan det bli för 

svårt och detaljerat och där kan det vara lättare att se en film där någon annan redan har tänkt en 

del åt dig och hjälpt dig med detaljerna. 

 

I intervjuerna lyfte framförallt Lo fram att eleverna genom att läsa skönlitteratur lättare kan sätta 

ord på sina tankar och även ta del av andras tankar och känslor. Det medför att eleverna utvecklas 

som människor och ökar deras empatiska förmåga. Ted berättade att en av de viktigaste 

uppgifterna med hens svenskundervisning var att ge eleverna upplevelser med hjälp av 

bokläsning. 

 

 

2. Litteraturläsning ger kunskap. 

 

På samma sätt som det kan ge upplevelser utöver vårt vanliga jordeliv kan litteraturläsning även 

ge kunskaper om det mesta. Jag tycker att kunskap och upplevelser på många plan kan innebära 

samma sak men ofta handlar upplevelser om känslor och kunskap istället om fakta. 
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Alla tre informanter är inne på att litteraturläsningen ger stora kunskaper om många olika saker. 

Allt ifrån litteraturvetenskapliga ord och begrepp till litteraturhistoriska författare från olika 

epoker. 

 

3. Litteraturläsning är språkutvecklande. 

 

Det är ingen nyhet att ens språk utvecklas genom att läsa böcker. En ökad ordförståelse och 

stavning brukar vara en naturlig utveckling bland elever som läser mycket. Den intervjuade läraren 

var inne på att man även behöver träna sitt modersmål för att lära sig andra språk. Det finns även 

många studier som visar på att tvåspråkighet bland annat motverkar Alzheimers och demens och 

ökar den exekutiva förmågan och de tvåspråkigas arbetsminne m.m.134 

 

4. Litteraturläsning utvecklar och stärker den personliga och kulturella identiteten. 

 

När man får möjlighet att läsa om andra personer, vare sig det är fiktiva karaktärer eller biografier, 

kan det medföra att man som läsare kan känna igen sig i dessa beskrivningar och kanske kan lära 

känna sig själv på ett djupare plan där man kan jämföra hur andra personer med liknande 

upplevelser, identiteter eller bakgrund resonerar.  

 

Även detta är något som informanterna säger sig vara en stor vinst med att läsa skönlitteratur. 

Eleverna får läsa om andra personers tankar och känslor och precis som under punkt 1 så ökar det 

elevernas egna förmåga att sätta ord på sina egna tankar och känslor och ökar förståelsen för 

andra människors känslor. 

 

5. Litteraturläsning ger förtrogenhet med kulturarvet och ger kunskap om och därmed 

förståelse/sympati för kulturell mångfald. 

 

I dessa mörka tider med kalla vindar vinande över Europa tror jag att det den här punkten är extra 

viktig. Genom att läsa om andra personer med en liknande eller annan kulturell bakgrund kan det 

                                                 
134 Språktidningen (spraktidningen.se) 2017-08-09. 

http://spraktidningen.se/
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öka förståelsen och sympatin för till exempel krigsflyktingar och andra personer som tvingas fly 

från sina hemländer av olika anledningar.  

 

Lo säger att språket är medlet som för människor samman och där det handlar om både personlig 

utveckling och ömsesidig förståelse för andra individer. 

 

6. Litteraturläsning främjar goda läsvanor och ger kunskaper om litteratur, litteraturhistoria och 

litterär terminologi - och sådana kunskaper gör eleven till en bättre läsare. 

 

Många ungdomar säger att de tycker att det är tråkigt att läsa böcker. Jag tror att många av dem 

inte har gett läsningen en riktig chans. Tar man sig an uppgiften med ett öppet sinne och hittar en 

bra bok, gärna en som lyckas beröra en på ett känslomässigt plan eller ger en nya kunskaper om 

något ämne, så är jag övertygad om att man får mersmak. Ju mer man läser, desto bättre på att 

läsa blir man. Om man har läst böcker av samma författare eller ur samma genre tidigare blir det 

lättare att ta till sig det som skrivs. Författaren kanske använder sig av liknande metaforer som blir 

lättare att tolka om man är inne i tänket osv. Det handlar även om olika lässtrategier. Olika typer 

av texter läser man på olika sätt. 

 

Även detta berör informanterna med sina kommentarer om att eleverna lär sig 

litteraturvetenskapliga begrepp och ökar sin förmåga att förstå vad de läser och hör. 

 

7. Litteraturläsning motverkar odemokratiska värderingar och skapar empatiska, toleranta och 

demokratiska elever. 

 

Den här punkten tycker jag handlar en hel del om det jag skrev om punkt 5. Genom att läsa om 

olika kulturer och tidsepoker får man som läsare en större inblick i hur det kan vara att komma 

från andra länder eller hur man tänkte och resonerade förr i tiden. Det skapas en förståelse för 

andra människor och deras handlingar i olika situationer. Det upplyser även läsaren om vikten av 

demokrati och ger läsaren en förståelse för att man kan tycka olika och att det måste få vara ok 

ibland.  

 

Informanternas åsikter berörs även de i fråga 5. 
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Det går tydligt att utläsa från denna uppräkning att det inte bara stärker läsarnas läsförmåga och 

språk; utan det är även utvecklande för läsarens förståelse, empati, kulturella och personliga 

identitet m.m. Det stärker alltså även läsaren som samhällsmedborgare där hen lättare kan sätta 

sig in i andra personers liv. Personer med t.ex. annan kulturell, sexuell och/eller personlig identitet 

och bakgrund. Med tanke på hur världen är idag tror jag att det är oerhört viktigt att stärka denna 

förmåga till empati och förståelse.  

 

De andra sakerna som rör läsarens språkliga utveckling är långt ifrån oviktiga; det är ju de som 

lägger grunden till att hen kan ta till sig informationen i böckerna och som gör att läsaren kan 

jämföra det med sig själv och andra överhuvudtaget. 

 

5.3 Frågeställning 3 
 

Vilka ämneskonstruktioner blir synliga i intervjuerna med lärare och skolbibliotekarie? 

 

Om vi börjar med läraren jag kallar Elis så säger Elis själv att hon ligger närmast ett färdighetsämne 

i sin ämneskonstruktion och jag kan inte göra annat än att hålla med. Elis säger att hennes 

viktigaste uppgift som svensklärare är att ge eleverna färdigheter som gör att de klarar sig så bra 

som möjligt ute i samhället, att de kan förstå vad de läser och hör. Det är viktigt att eleverna lär sig 

att stava rätt så att de kan söka jobb osv. Elis lägger även rätt stor vikt på att eleverna ska få läsa 

böcker och att läsningen ger mycket gratis. Litteraturen ska ligga som grund, men motivation och 

intresse är det viktigaste. Man kan tycka att Elis även ligger nära det litteraturhistoriska 

bildningsämnet då Elis fokuserar så mycket på läsning, men jag tolkar det som att Elis egentligen 

inte tycker att innehållet i vad eleverna läser är det viktiga utan att de läser främst för att få en 

bättre läsförståelse och ordkunskap. 

 

Lo säger inte uttryckligen att hen lutar åt någon speciell av de tre ämneskonstruktionerna. Lo 

säger å ena sidan att man måste se det som ett erfarenhetspedagogiskt ämne för att väcka 

intresset hos eleverna baserat på vad de har för tidigare erfarenheter. Å andra sidan är det viktigt 

att det ses som ett färdighetsämne och ett litteraturhistoriskt bildningsämne där den bildning man 

får genom att läsa skönlitteratur gör att klasskillnader jämnas ut. I intervjun tycker jag att det låter 

som att Lo lutar lite mer mot ett litteraturhistoriskt bildningsämne med inslag av färdighetsämne. 
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Lo säger att hans huvuduppgift som svensklärare är att engagera eleverna och få dem att 

intressera sig för litteratur och att genom läsningen få ett rikt och nyanserat språk, Men det finns 

även delar av det erfarenhetspedagogiska ämnets syn i att Lo vill väcka elevernas intresse för 

bokläsning genom att väcka känslor och då gäller det att eleverna kan relatera till innehållet. 

 

Ted som inte jobbar som lärare utan som bibliotekarie har jag lite svårt att utläsa ur vilken typ av 

ämneskonstruktion hen ser på svenskan. Ted säger att det är bra att läsa böcker för att förbättra 

sitt språk och kunna förstå instruktioner på t.ex. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Ted 

jobbar inte med böcker på samma sätt som man gör i skolan utan ger mest rekommendationer 

och vägleder vid bokval. Jag tror inte att bibliotekarier har samma pedagogiska perspektiv som 

lärare har vid valet av litteratur utan det handlar mest om att hitta böcker som passar läsaren. Det 

gör att min bild av Ted ur ett ämneskonstruktionsperspektiv blir en blandning av främst två av de 

tre. Ett färdighetsämne för att få färdigheter såsom läsförståelse för att förstå instruktioner och 

ett erfarenhetspedagogiskt ämne för att kunna hitta litteratur som är relevant för läsaren. I 

intervjun tycker jag inte att jag kan hitta så mycket som tyder på att Ted ser på svenskan som ett 

litteraturhistoriskt bildningsämne. Ted är bland annat lite emot en litterär kanon och hen nämner 

inget om förmedling av kulturarv eller liknande. 

 

Recension vs. reflektion  

 

I intervjun med Elis framkommer ganska tydligt att Elis inte vill att man skriver en recension efter 

man läst en bok utan det ska istället skrivas en reflektion. Vad är då skillnaden? Jo, som jag ser det 

är det en rätt stor skillnad. En recension handlar om att sätta något slags betyg på det man upplevt 

(film, bok, konsert m.m.) medan en reflektion handlar om att reflektera över det de lärt och 

utifrån det skriva något om boken. Det kan handla om om de kände igen sig i någon karaktär, om 

de hade handlat annorlunda i någon speciell situation eller liknande. Jag tycker att detta val av 

bokbearbetning handlar mycket om vad man har för syn på svenskämnet. Om jag använder mig av 

Malmgrens ämneskonstruktioner så handlar en recension om att kontrollera att eleven läst och 

därigenom tillskansat sig informationen utifrån ett visst kanontänk där vissa böcker/författare är 

mer värda än andra. Det är ett typiskt tecken på ett litteraturhistoriskt bildningsämne där läraren 

på förhand har bestämt vad som är viktigt i boken och kontrollerar så att eleverna förmedlats 

detta kulturarv.  
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När man låter eleverna skriva reflektioner handlar det mer om att eleven ska lära sig att dra 

paralleller med andras liv osv. och där är ämneskonstruktionen mycket närmare ett 

erfarenhetspedagogiskt ämne. 

 

6. Avslutning 
 

Jag hade tre frågeställningar som jag ville svara på med det här arbetet. De var: 

• Vilka strategier har lärare och bibliotekarier för att få ungdomar att läsa böcker? 

• Vilka skäl anför lärare och bibliotekarier för att läsa skönlitteratur i skolan? 

• Vilka ämneskonstruktioner blir synliga i intervjuerna med lärare och skolbibliotekarie? 

 

Den första frågan handlar mycket om att väcka ett läsintresse hos ungdomarna genom att välja 

relevant litteratur. I skolan kan de få läsa texter av många olika författare och genrer. Om de läser 

något som tilltalar just dem kan de sedan gå till biblioteket (eller surfa in på bibliotekets hemsida 

och ladda ner som e-bok) och få hjälp av bibliotekarien att hitta något liknande. I många fall kan 

man se skolan som något som kan skapa ett intresse och önskan som sedan biblioteken får hjälpa 

läsaren att uppfylla. Det är även viktigt med motivation och då gäller det att vara väldigt tydlig 

med vad syftet är med läsningen. Är syftet att läsa efferent eller estetiskt? Läser de boken för att 

lära sig något om karaktärerna, miljöerna, samhället eller något annat eller läser de för att få en 

upplevelse och kunna sätta sig in i olika situationer och reflektera över sitt eget och andras liv? 

Eller både och? Hur ser deras förförståelse ut? Har de läst liknande texter tidigare och har ett hum 

om vad de kan förvänta sig? Samma sak gäller skrivandet. För att få ungdomarna motiverade 

gäller det att de förstår syftet. Där har skolan ett stort ansvar i att låta eleverna få träna både 

läsning och skrivande i olika slags former och förhoppningsvis skapa ett intresse. Först då gör de 

”uppgiften” helhjärtat och kan ta till sig och lära sig något av det och utvecklas som människor. 

 

Den andra frågan fick jag inte så konkreta svar på under mina intervjuer. Jag skulle tro att det 

beror på att det finns för många anledningar att det är svårt att bara välja ut några. Båda de 

intervjuade lärarna är dock inne på samma spår; det ger synergieffekter att läsa böcker. Eleverna 

tränar sina språkliga kunskaper och ökar chansen att ta till sig relevant information i skolans övriga 

ämnen. Lo hävdar att språket är en viktig del av ens identitet och det viktigaste verktyget i 

samhället. Det gäller både i studier och arbetsliv, men även för att utvecklas som människa. Det 
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ökar även förmågan att tolka och kritiskt granska information eftersom eleverna bland annat får 

kunskaper om symboler och metaforer. Man blir helt enkelt en bättre samhällsmedborgare och 

kan få större kunskaper om vikten av demokrati. Som en bonus är det språkutvecklande vilket 

lägger grunden till att kunna ta till sig det man läser. 

 

Den tredje frågan visar att det skiljer sig från lärare till lärare i hur man ser på svenskan som 

ämneskonstruktion och att det kan vara svårt att jämföra olika yrkesgrupper såsom lärare och 

bibliotekarier då de både har olika förutsättningar och arbetar i olika miljöer. Lärarna har sina 

styrdokument att utgå och få inspiration ifrån medan biblioteken har läsarna som kunder och 

måste se till vad kunderna efterfrågar. Bibliotekarier jobbar dessutom även med litteratur på 

andra språk än svenska vilket gör att det inte är svenskan i sig som står i huvudfokus. 

 

Vid det här laget är det förmodligen ganska tydligt att se vad jag själv tycker om att läsa böcker. 

Det finns fördelar med att läsa skönlitteratur i skolan men det kan även vara en stor utmaning för 

framförallt svensklärarna. Det svåraste är nog att motivera eleverna till läsning då de idag sällan är 

vana läsare. Det är alltså ett arbete som måste påbörjas i tidig ålder. Träning ger färdighet brukar 

man säga och det stämmer bra in på bokläsning. Om eleverna inte är vana vid att läsa längre 

texter kommer de att tappa motivationen och läsningen blir tråkig. Har de däremot läsvana kan 

man fokusera på det positiva med läsningen istället och diskutera saker som rasism, sexualitet, 

politik, källkritik m.fl. Bok och även film är ypperliga verktyg för att låta eleverna sätta sig in i 

andras liv, bilda egna uppfattningar och ta ställning till vad som är rätt och fel. Detta för att i så 

stor utsträckning som möjligt dana morgondagens samhällsmedborgare. 
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Bilaga: Intervjuer och mejlsvar 
 

Lärarintervju 1 

 

Lärare (kvinna) 

Vad heter du och vem är du? Hur länge har du jobbat med det du gör nu? 

Lärare på grundskola 7-9 engelska främst. 2002 tog jag examen 

Vad har du för erfarenhet av skolämnet svenska?  

Undervisat från första terminen, jobbat som resurs med svenskastöd. Högstadiet huvudlärare  från 

2005 kanske. 

Erfarenhet av litteraturundervisning? 

Ingår som en del av ämnet. Bra med antologier då de är allsidiga. Jag har provat 2-3 st och de har 

varit bra. 

Hur är synen på svenskämnet i skolan? 

Alla lärare fokuserar på sitt ämne. Skrivtekniska bitar i andra ämnen. Borde vara lika viktigt i alla 

ämnen. Alla lärare bör vara svensklärare också. Växer man upp i Sverige får man förmågan att se 

vad som är korrekt, men går att träna upp mycket. Man får mycket gratis om man läser mycket.  

Hur ser du på svenskämnet? Vad är det viktigaste? 

Att förstå det man läser och hör. Viktigt att stava och läsa vid jobbansökan osv. Alla arbetsgivare 

lägger inte samma tyngd vid CV och personliga brev men det är viktigt att kunna skriva dem med 

korrekt svenska. 

Vad tycker du räknas som litteratur? Hur ser du på serier/ grafiska romaner? 

Serietidning, böcker, både kortare och längre. E-böcker.  

Hur jobbar du med litteraturens roll i förhållande till andra medier?  

Älskar själv fysiska böcker. Men de är nog ett utdöende släkte. Ingen nackdel med de digitala. 

Bloggar och annat onlineinnehåll korrekturläses inte på samma sätt och det påverkar stavning osv. 

Något problematiskt med alla ”nya” medier? (film, sms, Twitter, Facebook, YouTube m.fl.) Vad 

har du för tankar kring datorspelande? 

Svårare att ta ställning till sanning eller inte. Det är viktigt att läsarna är källkritiska och där måste 

skolan lära eleverna. Det är de vuxnas ansvar. 

Hur jobbar du med nya medier? Får eleverna lyssna på talböcker istället för att läsa? Varför/ 

varför inte? 
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Inga problem att jobba med talböcker. Vissa elever som som har läsproblem och inte ser orden, 

bör ha en bok framför sig så att de läser också. Det finns mycket som ska in i ämnet. Viktigt med 

källkritik mot sociala medier, vad läser jag och hör osv.  

Jobbar du något med film? Filmkunskap/ som redovisningsmetod osv. 

Jobbat med film som redovisning och filmkunskap. Problemet är att det passar inte alla att stå 

framför klassen.  

Har litteraturen ökat eller tappat i värde? Konsekvenser?  

Tappat i värde. Tappar läsförståelse och skriva korrekt. Elever idag läser för korta texter. 

Vad tror du att eleverna tycker? 

Tråkigt att läsa. Böcker är för långa. De är inte tränade i att läsa så mycket och de har andra 

intressen som tar tid. 

Hur jobbar du med yttre och inre motivation? Skillnader? 

Ja, ingår en del i studieteknik som jag lär ut. 

Har du hört talas om uttrycket fanfiction? I vilket samband har du kommit i kontakt med det? Är 

det något du jobbat med i skolan?  Hur ser du på förhållandet mellan elevernas läsning av 

litteratur och deras eget skrivande? Hur ofta leder litteraturläsning till eget skrivande, t.ex. om 

ni har ett lyrikpass, får eleverna då skriva egna dikter? 

Hört och läst om fanfiction men inte jobbat jättemycket med det i skolan. Är man inte intresserad 

själv är det inte lika troligt. 

De elever som läser mycket är oftast bättre på att skriva. De andra orkar inte.  

Ofta är det kopplat en skrivuppgift och muntlig del till boken när vi läser i klassen. Inte bara 

skönlitteratur. 

Det är viktigt att man känner av gruppen vid lyrik. Går inte att tvinga dem att läsa upp det de 

skrivit. Jag jobbade mer med lyrik tidigare men är inte lika intresserad längre. 

Har du haft någon bokcirkel eller boksamtal?  

Ja 

Hur var det upplagt och varför gjorde ni så? Vad var viktigt?  

Vi läste nåt kapitel och svarade på frågor. Det är viktigt att eleverna diskuterar utifrån sig själva. 

Ibland läser vi hela boken och ibland några kapitel i taget. Reflektera över boken är det viktigaste. 

Inte betyg osv. 

Har du hört talas om uttrycken estetisk och efferent läsning? Tankar om det? 

Det ligger absolut något i det. Man läser av lika anledningar. 

Skriver eleverna recensioner och lämnar in? Varför?  
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Ja, eleverna tror att de ska göra på det sättet. De är vana att göra så och det är för att kontrollera 

vad eleverna läst.  

Hur ser du på dig själv i rollen som svensklärare? Vad är din huvuduppgift? 

Jag vill få eleverna att uppleva och få ett intresse av att läsa.  

Är du bekant med svenskans tre ämneskonstruktioner? Hur ser du på ämnet? Identifierar du dig 

särskilt med någon av dessa ämneskonstruktioner? 

Alla är viktiga. Man måste kunna läsa och skriva. Måste ha litteratur som bas, men även 

motivation och intresse. Jag drar lite mer mot färdighetsämne. 

Hur mycket skönlitteratur läser du i förhållande till annan media?  

Jag skulle vilja läsa mer. Läser dagligen digitalt, men inte samma fokus då.  

Några tillägg eller något du vill utveckla?  

 

Lärarintervju 2 

 

Lärare (man) 

Vem är du och vad gör du? Hur länge har du jobbat med det du gör nu? 

Jobbar på Internationella gymnasiet Sthlm, Sv och Sh. Avslutar precis Svenska som andra språk. IB 

och Sv B. Sedan 2009. 

Vad har du för erfarenhet av skolämnet svenska?  

Svenska som dominerande ämne. Snart 10 år. 

Erfarenhet av litteraturundervisning? 

Jobbar med litteraturen. Ingår i svenskämnet. Lite olika roll i olika kurser. Sv1 jobbar man med 

litteratur av olika slag från olika kulturer, av kvinnor och män. Åk 2 tider och epoker. Mer fokus på 

lite historia då. Åk 3, lite vetenskap. Fokus på akademiskt skrivande.  

Litterär kanon? Nej. Inget centralt vad som ska välja. Lite begränsad av vad som finns på skolan i 

klassuppsättning. Alltid en roman som alla läser. En pedagogisk poäng. Demokratiskt val vilken 

bok. Läser även poesi och noveller. Försöker få in kvinnor där om de tidigare läst av män. Torka 

inga tårar, Ett ögat rött osv. Försöker blandning, en balans. Ämneslaget har tillsammans tolkat 

kursplanen.  

Den pedagogiska poängen: Som lärare kan man leda eleverna genom romanen. 

Litteraturvetenskapliga begrepp, metafor, symbol osv. Gardell har tydligt bildspråk. Bibliska 

referenser. Tydlig symbolik. Stöttar man eleverna i läsningen kan man hjälpa dem med begreppen. 

Vit älg = utanförskap. 
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Upplägg: Samma bok, läs till en viss sida. Följetongsläsning. Förberett diskussionsfrågor. Svaga 

läsare hänger med bättre. Kan ha förberett ett speciellt begrepp eller liknande, personbeskrivning, 

miljö, litterära stildrag osv.  

Efter: åk 1 jämförelse. Alla läser samma, men jämför sedan med ett urval av dikter på samma 

tema. Diskuterar likheter och skillnader, muntligt eller skriftligt. 

Hur är synen på svenskämnet i skolan? 

Speciell skola. Majoriteten undervisning är på engelska. Ämnets roll normalt sett tydligt kopplat till 

andra ämnen. Lite annorlunda på min skola. Statusen lägre här, men fortfarande hög pga 

kärnämne. Här har engelskan hög status. Svenskan mer isolerat. Mest nackdelar, men möjligtvis 

att det normalt är ett hjälpämne. Kan vara en fördel och nackdel. Svenskan för sig får en annan 

dignitet. 

Hur ser du på svenskämnet? Vad är det viktigaste? 

Ett språk är en viktig del av ens identitet. Det är också det viktigaste verktyget man behöver i 

samhället. I arbetsliv och studier, men även för att utvecklas som människa. Sätta ord på sina 

tankar och ta del av andras tankar. Litt från olika kulturer t.ex. Språket är medlet som för 

människor samman. Handlar om personlig utveckling och ömsesidig förståelse för varandra. 

Livsviktigt ämne. Modersmålet behöver man utveckla för att lära sig andra språk. Har man inte Sv 

som modersmål så är det viktigt för att bli en del av det svenska samhället. 

Vad tycker du räknas som litteratur? Hur ser du på serier/ grafiska romaner? 

Spännande fråga. Använder Ibsens Ett dockhem och Skam. Båda huvudpersonerna heter Nora. 

Jämför karaktärerna. TV-serie är litteratur om drama är litteratur. Låttexter (Bob Dylan). Den 

äldsta litteraturen framfördes muntligt så…  

Hur jobbar du med litteraturens roll i förhållande till andra medier?  

Se föregående fråga. Använder alltid film i kurserna. Såg Fröken Julie istället för att läsa. Ett drama 

bör ses, inte läsas. Jobbar man med en speciell epok tex renässans så såg vi Romeo och Julia. 

Teaterbesök ligger alltid med i budgeten. I år såg en klass Fadren, vi såg Liv Strömkvist tänker på 

dig (Makt, kön och relationer). Har inte använt opera än, men inte främmande för det. 

Något problematiskt med alla ”nya” medier? (film, sms, Twitter, Facebook, YouTube m.fl.) Vad 

har du för tankar kring datorspelande? 

Hur jobbar du med nya medier? Får eleverna lyssna på talböcker istället för att läsa? Varför/ 

varför inte? 

Elever med dyslexi eller annan form av dokumenterad läsförståelseproblematik får lyssna på 

talböcker istället. Skillnad på ljudböcker och talböcker. 
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Jobbar du något med film? Filmkunskap/ som redovisningsmetod osv. 

Har litteraturen ökat eller tappat i värde? Konsekvenser?  

Svår fråga! Möjligen har den fått konkurrens av tv-dramer men det har funnits länge. Konsumerar 

tv-serie på ett sätt som mer liknar att läsa en roman, sträckse, sträckläsa. Alternativen gör nog att 

litteraturen stärkts snarare än tappat i värde. Finare att läsa en bok än att se filmen, serien osv. 

Läsningen kanske har minskat men det vet jag inte.  

Vad tror du att eleverna tycker? 

Alla elever är individer. I en typisk klass finns det de som aldrig läser och de som läser mycket. 

Vissa vill läsa mer klassiker och andra inte osv. Finns inte en attityd. 

Har du hört talas om uttrycket fanfiction? I vilket samband har du kommit i kontakt med det? Är 

det något du jobbat med i skolan? 

Ja, jag har hört talas om det och jag har haft elever som har skrivit fanfiction. Jag har aldrig använt 

det i skolan, men det låter faktiskt som en bra idé! 

Hur ser du på förhållandet mellan elevernas läsning av litteratur och deras eget skrivande? Hur 

ofta leder litteraturläsning till eget skrivande, t.ex. om ni har ett lyrikpass, får eleverna då skriva 

egna dikter? 

Kursplanerna från GY11 förespråkar inte att eleverna skriver skönlitterärt (till skillnad från de 

gamla kursplanerna där eleverna i Svenska A skulle skriva både berättande och utredande texter). 

Idag står det till och med i Skolverkets kommentarer till kursplanerna att tonvikten skall ligga på 

utredande och argumenterande texter och inte berättande. Detta gör att jag lägger mindre fokus 

på skönlitterärt skrivande idag än före GY11. Jag kan dock göra det i form av kortare skrivövningar, 

med motiveringen att om eleverna till exempel får i uppgift att skriva en dikt där de använder 

metaforer, blir de bättre på att känna igen en metafor, när de exempelvis ska skriva en diktanalys. 

Har du hört talas om uttrycken estetisk och efferent läsning? Tankar om det? 

Jag har inte använt uttrycken sedan lärarutbildningen, men om jag kommer ihåg rätt innebär 

efferent läsning att man läser för att ta reda på fakta, analysera osv. medan estetisk läsning 

handlar om att läsa för att känna något, leva sig in osv. Jag tror att vi i svenskämnet tenderar att 

luta mer åt efferent läsning, även när det kommer till skönlitteratur, eftersom kunskapskraven 

efterfrågar att eleverna analyserar snarare än att de bara berättar vilka känslor en text väcker. Den 

estetiska läsningen är dock viktig när man jobbar med litteratur, eftersom det är genom den man 

väcker intresse för en roman, novell, dikt etc. Mina första frågor till eleverna i arbete med 

litteratur etc. fokuserar därför mest på den estetiska biten och därefter för jag successivt in det 

mer akademiska förhållningssättet till litteratur. 
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Skriver eleverna recensioner och lämnar in? Varför? 

Det var länge sedan jag gjorde det. Jag tycker att recensioner tenderar att fokusera för mycket på 

frågan "bra eller dåligt". Jag ser hellre att eleverna närmar sig litteratur med ett öppet sinne, med 

frågor som "vad handlar boken om", "vilka frågor tar den upp", "vad har boken att säga till mig" 

m.m. istället för "är boken bra eller dålig" vilket gör att eleverna låser sig för mycket vid det och 

kanske inte ger boken en ärlig chans. 

Hur ser du på dig själv i rollen som svensklärare? Vad är din huvuduppgift? 

Det långsiktiga målet är det som jag sagt tidigare. Min uppgift är att engagera eleverna och få dem 

att intressera sig för litteratur. Läsa litteratur som de kanske inte skulle valt annars. genom läsning 

får de ett rikt och nyanserat språk. Erövrar svenskan. 

Är du bekant med svenskans tre ämneskonstruktioner? Hur ser du på ämnet? Identifierar du dig 

särskilt med någon av dessa ämneskonstruktioner? 

Kommer ihåg från utbildningen. Ett bygger på erfarenhet. Annars bildningsämne.  

Jag tycker att alla tre är viktiga. Nödvändigt med erfarenhetspedagogiskt ämne, färdighetsämne är 

viktigt. Litteraturvetenskapligt bildningsämne finns det ett värde med. Bildning jämnar ut 

klassskillnader. Om alla känner till Shakespeare osv. Erfarenhetsgrund är en förutsättning för 

lärande. 

 

Skolbibliotekarieintervju 

 

Vem är du och vad gör du? Hur länge har du jobbat som bibliotekarie? 

Jag jobbar med IKT, Marknadsföring, Webb, Barn och tonåringar, Sociala medier m.m. från 2013. 

Jag har jobbat som bibliotekarie sedan 2005, fast anställd 2007. 

Vad har du för erfarenhet av litteratur ur ett pedagogiskt perspektiv? Är det lärare som kommer 

till dig och vill ha hjälp med litteraturval? 

Ur ett pedagogiskt perspektiv så kan jag se litteratur som komplement till kurslitteratur. På 

gymnasieskolan var det ofta lärare kom och frågade om hjälp med litteraturval med inte lika 

mycket här på stadsbiblioteket.  

Vilka medier förvaltar skolbiblioteken? Film, spel, annat?  

Böcker, ljudböcker, cd, mp3, film, tv-spel (historieberättande), daisyböcker. 

Vad har bibliotek för möjlighet att fortsätta existera i det digitala samhället? 

De har en stor uppgift. Fysisk bok kommer att fortsätta finnas, men mer och mer digitala böcker. 

Vi använder oss av Ztory och Pressreader här just nu. Biblioteken arbetar för det demokratiska 
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samhällets utveckling. Personalen måste hänga med. Vi tillhandahåller tjänsten E-hjälpen som 

hjälper folk med allt på nätet, unga som gamla men mest äldre och invandrare som har problem 

med språket. 

Hur är din syn på litteraturens roll i förhållande till andra medier? Vad kan litteraturen ge som 

inte andra medier kan?  

Jämfört med film så kan boken ge en djupare bild. Läsaren får skapa sina bilder själva. Jämfört 

med e-böcker så föredrar jag personligen känslan av att läsa en fysisk bok.  

Har litteraturen ökat eller tappat i värde? Konsekvenser för er på biblioteket? Litterär turism? 

Det går bland annat litterära resor från Umeå till Övik kring Kristina Sandbergs Öviksromaner. 

Utlåningen ökar konstant och vi jobbar med litteratur och läsfrämjande. Köper in vad ”kunderna” 

vill ha. 

Angående litterär turism så tog Öviks museum fram en vandring i somras p.g.a. hög efterfrågan. 

Den hette Majs fotspår. Bo R Holmberg är mer en svensk författare och förknippas inte självklart 

med Ö-vik. 

Vad är din syn på litteraturkanon i skolan? Har ni någon typ av boklådor för utlåning till klasser 

osv?  

Det är lite beroende på. Jag är nog lite emot. Men det beror på gruppen.  

Det finns klassuppsättningar av vissa böcker. Vi anordnar något vi kallar Bokprat där klasser 

kommer in och får boktips.  

Är du bekant med uttrycket fanfiction? Är det något ni jobbat med på skolan? 

Hur jobbar ni i förhållande till det? Varför?  

Ingen fanfiction här. Det finns en förening som jobbar med fanfiction i stan. 

Anordnar ni några bokcirklar eller liknande? Hur tänker du kring det? 

Det finns för vuxna, men inte som biblioteket anordnar. Det har funnits för mellanstadieåldern 

också men inte längre. Då läste man samma bok. Lättare för cirkelledaren att förbereda.  

Är du bekant med svenskans tre ämneskonstruktioner? Hur ser du på ämnet? 

Inte bekant. Det är svårt att klara sig utan svenskan. Bland annat när man ska in på 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan osv. Det är viktigt att kunna skapa ett intresse.  

Hur ser du på dig själv i rollen som bibliotekarie? Vad är din huvuduppgift? 

Jag tycker det är intressant med informationshantering i olika organisationer. Min huvuduppgift är 

att ge alla samma möjlighet att ta del av information, söka stipendier osv.  

Hur mycket skönlitteratur läser du i förhållande till annan media?  
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Det är väldigt upp och ner. Jag har alltid en ungdomsbok på gång p.g.a. jobbet. Vi har en lästimme 

i veckan på jobbet.  

Några tillägg eller något du vill utveckla? 

Jag var på en föreläsning för ett tag sedan där de bland annat tog upp att de som spelar mycket tv-

spel har lättare att läsa på skärm än andra.  

 

Mejlsvar från Hanna Hindricks 2009-10-05 

 

Fråga 1: Är det viktigt att läsa skönlitteratur i skolan? 

 

Frågan om skönlitteratur och varför det överhuvudtaget är viktigt är en väldigt berättigad fråga. 

Enkel statistik upplyser oss snabbt om att läsandet av skönlitteratur knappast är det som ger en 

rikedom och chefsjobb då det i samtliga läsvaneundersökningar visar att tjejer läser betydligt mer 

än killar... Här gäller det alltså att se till andra värden. 

 

Ang. varför man ska använda sig av skönlitteratur just i skolan så tycker jag att det är viktigt av 

många olika skäl. 

 

Fråga 2: Varför är det viktigt? 

 

Dels så är det ett utmärkt sätt att öva upp sina språkfärdigheter, både gällande läsande, skrivande, 

talande och allt vad detta innefattar i form av grammatik och uttal och gud vet inte vad.  

 

Sedan är det ett också ett viktigt redskap när det gäller att ge barnen en möjlighet att stärka sin 

fantasi, sin empatiska förmåga, inlevelseförmåga och andra sociala funktioner. Här spelar ju också 

metoden en mycket stor roll, vilket leder mig in på nästa fråga. 

 

Fråga 3: Hur kan man arbeta med skönlitteratur i skolan? 

 

Jag tycker att man ska frikoppla skönlitteraturen från språkundervisningen i större utsträckning. 

Fokusera på läslust och vad som leder till detta. Låt barnen vara delaktiga i litteraturval, var 

frikostig i urval av genrer (ex.vis serier o dyl.) men samtidigt noggrann då det i olika 
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undersökningar (bl.a. Carina Fasts senaste om barns läsning) visat sig vara oerhört viktigt för 

läsarna att hitta identifikationsobjekt i texterna, någon man kan relatera till osv.  

 

Jag tycker man i större utsträckning skall ägna sig åt högläsning, från lärare till elev, elev till elev, 

talböcker osv.  

 

Jag tycker man kan tillåta läsning på olika språk, ex.vis olika ev. modersmål, i större utsträckning.  

 

Jag tycker också det är viktigt att man gör något av det man läst. Både att man diskuterar det man 

läst ( och här finns så många möjligheter till prat om etik, livsfrågor, känslor, språk, form, 

berättarstil m.m ) men även att man inspirerar barnen till eget skapande, berättande, skrivande, 

illustrerande.  

 

Kan man framkalla läslust så tror jag språket får sitt i större utsträckning ändå. Att ge barn 

möjlighet till ett eget litterärt liv tror jag är något av det bästa man kan göra för dem.  

 

Har du fler funderingar får du gärna höra av dig igen. 

 

hälsn. 

 

Hanna Hindriks 

Föreningskoordinator 

Föreningen Kulturstorm, 

Magasinsgatan 17B 

903 27 Umeå 
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	Från intervjuerna går att urskilja att de olika intervjuades strategier för att få barn och ungdomar att läsa böcker är rätt lika i mångt och mycket. Detta trots att deras ämneskonstruktioner är rätt så olika vilket framgår av analysen i frågeställnin...
	Elis huvudfokus är att få eleverna att läsa böcker för att få färdigheter som hjälper dem i samhället och brukar då låta elever som har problem med läsning att lyssna på ljudbok för att de ska kunna hänga med. Lo använder sig av talböcker istället vid...
	Sammanfattningsvis kan man säga att strategierna skiljer sig en del åt av del enkla anledningen att lärare och bibliotekarier har olika förutsättningar. Lärare har en maktposition där de kan bestämma över vad eleverna ska läsa för att klara kursen, me...
	5.2 Frågeställning 2
	Vilka skäl anför lärare och bibliotekarier för att läsa skönlitteratur i skolan?


	Vid det här laget borde det inte vara några frågetecken kring om det är bra att läsa skönlitteratur i skolan och under litteraturgenomgången listade jag Magnus Perssons punkter på fördelar med litteraturläsning. Jag tänkte här drista mig till att komm...
	1. Litteraturläsning ger upplevelser.
	Att läsa en bok är ett billigt sätt att uppleva andra länder och kulturer. Det är dessutom mycket miljövänligare än att flyga på andra sidan jordklotet eller ut i rymden! Det kan även vara upplevelser om andra människor där man får uppleva hur det är ...
	I intervjuerna lyfte framförallt Lo fram att eleverna genom att läsa skönlitteratur lättare kan sätta ord på sina tankar och även ta del av andras tankar och känslor. Det medför att eleverna utvecklas som människor och ökar deras empatiska förmåga. Te...
	2. Litteraturläsning ger kunskap.
	På samma sätt som det kan ge upplevelser utöver vårt vanliga jordeliv kan litteraturläsning även ge kunskaper om det mesta. Jag tycker att kunskap och upplevelser på många plan kan innebära samma sak men ofta handlar upplevelser om känslor och kunskap...
	Alla tre informanter är inne på att litteraturläsningen ger stora kunskaper om många olika saker. Allt ifrån litteraturvetenskapliga ord och begrepp till litteraturhistoriska författare från olika epoker.
	3. Litteraturläsning är språkutvecklande.
	Det är ingen nyhet att ens språk utvecklas genom att läsa böcker. En ökad ordförståelse och stavning brukar vara en naturlig utveckling bland elever som läser mycket. Den intervjuade läraren var inne på att man även behöver träna sitt modersmål för at...
	4. Litteraturläsning utvecklar och stärker den personliga och kulturella identiteten.
	När man får möjlighet att läsa om andra personer, vare sig det är fiktiva karaktärer eller biografier, kan det medföra att man som läsare kan känna igen sig i dessa beskrivningar och kanske kan lära känna sig själv på ett djupare plan där man kan jämf...
	Även detta är något som informanterna säger sig vara en stor vinst med att läsa skönlitteratur. Eleverna får läsa om andra personers tankar och känslor och precis som under punkt 1 så ökar det elevernas egna förmåga att sätta ord på sina egna tankar o...
	5. Litteraturläsning ger förtrogenhet med kulturarvet och ger kunskap om och därmed förståelse/sympati för kulturell mångfald.
	I dessa mörka tider med kalla vindar vinande över Europa tror jag att det den här punkten är extra viktig. Genom att läsa om andra personer med en liknande eller annan kulturell bakgrund kan det öka förståelsen och sympatin för till exempel krigsflykt...
	Lo säger att språket är medlet som för människor samman och där det handlar om både personlig utveckling och ömsesidig förståelse för andra individer.
	6. Litteraturläsning främjar goda läsvanor och ger kunskaper om litteratur, litteraturhistoria och litterär terminologi - och sådana kunskaper gör eleven till en bättre läsare.
	Många ungdomar säger att de tycker att det är tråkigt att läsa böcker. Jag tror att många av dem inte har gett läsningen en riktig chans. Tar man sig an uppgiften med ett öppet sinne och hittar en bra bok, gärna en som lyckas beröra en på ett känslomä...
	Även detta berör informanterna med sina kommentarer om att eleverna lär sig litteraturvetenskapliga begrepp och ökar sin förmåga att förstå vad de läser och hör.
	7. Litteraturläsning motverkar odemokratiska värderingar och skapar empatiska, toleranta och demokratiska elever.
	Den här punkten tycker jag handlar en hel del om det jag skrev om punkt 5. Genom att läsa om olika kulturer och tidsepoker får man som läsare en större inblick i hur det kan vara att komma från andra länder eller hur man tänkte och resonerade förr i t...
	Informanternas åsikter berörs även de i fråga 5.
	Det går tydligt att utläsa från denna uppräkning att det inte bara stärker läsarnas läsförmåga och språk; utan det är även utvecklande för läsarens förståelse, empati, kulturella och personliga identitet m.m. Det stärker alltså även läsaren som samhäl...
	De andra sakerna som rör läsarens språkliga utveckling är långt ifrån oviktiga; det är ju de som lägger grunden till att hen kan ta till sig informationen i böckerna och som gör att läsaren kan jämföra det med sig själv och andra överhuvudtaget.
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	Vilka ämneskonstruktioner blir synliga i intervjuerna med lärare och skolbibliotekarie?


	Om vi börjar med läraren jag kallar Elis så säger Elis själv att hon ligger närmast ett färdighetsämne i sin ämneskonstruktion och jag kan inte göra annat än att hålla med. Elis säger att hennes viktigaste uppgift som svensklärare är att ge eleverna f...
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	Recension vs. reflektion
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	Bilaga: Intervjuer och mejlsvar

	Lärarintervju 1
	Lärare (kvinna)
	Vad heter du och vem är du? Hur länge har du jobbat med det du gör nu?
	Lärare på grundskola 7-9 engelska främst. 2002 tog jag examen
	Vad har du för erfarenhet av skolämnet svenska?
	Undervisat från första terminen, jobbat som resurs med svenskastöd. Högstadiet huvudlärare  från 2005 kanske.
	Erfarenhet av litteraturundervisning?
	Ingår som en del av ämnet. Bra med antologier då de är allsidiga. Jag har provat 2-3 st och de har varit bra.
	Hur är synen på svenskämnet i skolan?
	Alla lärare fokuserar på sitt ämne. Skrivtekniska bitar i andra ämnen. Borde vara lika viktigt i alla ämnen. Alla lärare bör vara svensklärare också. Växer man upp i Sverige får man förmågan att se vad som är korrekt, men går att träna upp mycket. Man...
	Hur ser du på svenskämnet? Vad är det viktigaste?
	Att förstå det man läser och hör. Viktigt att stava och läsa vid jobbansökan osv. Alla arbetsgivare lägger inte samma tyngd vid CV och personliga brev men det är viktigt att kunna skriva dem med korrekt svenska.
	Vad tycker du räknas som litteratur? Hur ser du på serier/ grafiska romaner?
	Serietidning, böcker, både kortare och längre. E-böcker.
	Hur jobbar du med litteraturens roll i förhållande till andra medier?
	Älskar själv fysiska böcker. Men de är nog ett utdöende släkte. Ingen nackdel med de digitala. Bloggar och annat onlineinnehåll korrekturläses inte på samma sätt och det påverkar stavning osv.
	Något problematiskt med alla ”nya” medier? (film, sms, Twitter, Facebook, YouTube m.fl.) Vad har du för tankar kring datorspelande?
	Svårare att ta ställning till sanning eller inte. Det är viktigt att läsarna är källkritiska och där måste skolan lära eleverna. Det är de vuxnas ansvar.
	Hur jobbar du med nya medier? Får eleverna lyssna på talböcker istället för att läsa? Varför/ varför inte?
	Inga problem att jobba med talböcker. Vissa elever som som har läsproblem och inte ser orden, bör ha en bok framför sig så att de läser också. Det finns mycket som ska in i ämnet. Viktigt med källkritik mot sociala medier, vad läser jag och hör osv.
	Jobbar du något med film? Filmkunskap/ som redovisningsmetod osv.
	Jobbat med film som redovisning och filmkunskap. Problemet är att det passar inte alla att stå framför klassen.
	Har litteraturen ökat eller tappat i värde? Konsekvenser?
	Tappat i värde. Tappar läsförståelse och skriva korrekt. Elever idag läser för korta texter.
	Vad tror du att eleverna tycker?
	Tråkigt att läsa. Böcker är för långa. De är inte tränade i att läsa så mycket och de har andra intressen som tar tid.
	Hur jobbar du med yttre och inre motivation? Skillnader?
	Ja, ingår en del i studieteknik som jag lär ut.
	Har du hört talas om uttrycket fanfiction? I vilket samband har du kommit i kontakt med det? Är det något du jobbat med i skolan?  Hur ser du på förhållandet mellan elevernas läsning av litteratur och deras eget skrivande? Hur ofta leder litteraturläs...
	Hört och läst om fanfiction men inte jobbat jättemycket med det i skolan. Är man inte intresserad själv är det inte lika troligt.
	De elever som läser mycket är oftast bättre på att skriva. De andra orkar inte.
	Ofta är det kopplat en skrivuppgift och muntlig del till boken när vi läser i klassen. Inte bara skönlitteratur.
	Det är viktigt att man känner av gruppen vid lyrik. Går inte att tvinga dem att läsa upp det de skrivit. Jag jobbade mer med lyrik tidigare men är inte lika intresserad längre.
	Har du haft någon bokcirkel eller boksamtal?
	Ja
	Hur var det upplagt och varför gjorde ni så? Vad var viktigt?
	Vi läste nåt kapitel och svarade på frågor. Det är viktigt att eleverna diskuterar utifrån sig själva. Ibland läser vi hela boken och ibland några kapitel i taget. Reflektera över boken är det viktigaste. Inte betyg osv.
	Har du hört talas om uttrycken estetisk och efferent läsning? Tankar om det?
	Det ligger absolut något i det. Man läser av lika anledningar.
	Skriver eleverna recensioner och lämnar in? Varför?
	Ja, eleverna tror att de ska göra på det sättet. De är vana att göra så och det är för att kontrollera vad eleverna läst.
	Hur ser du på dig själv i rollen som svensklärare? Vad är din huvuduppgift?
	Jag vill få eleverna att uppleva och få ett intresse av att läsa.
	Är du bekant med svenskans tre ämneskonstruktioner? Hur ser du på ämnet? Identifierar du dig särskilt med någon av dessa ämneskonstruktioner?
	Alla är viktiga. Man måste kunna läsa och skriva. Måste ha litteratur som bas, men även motivation och intresse. Jag drar lite mer mot färdighetsämne.
	Hur mycket skönlitteratur läser du i förhållande till annan media?
	Jag skulle vilja läsa mer. Läser dagligen digitalt, men inte samma fokus då.
	Några tillägg eller något du vill utveckla?
	Lärarintervju 2
	Lärare (man)
	Vem är du och vad gör du? Hur länge har du jobbat med det du gör nu?
	Jobbar på Internationella gymnasiet Sthlm, Sv och Sh. Avslutar precis Svenska som andra språk. IB och Sv B. Sedan 2009.
	Vad har du för erfarenhet av skolämnet svenska?
	Svenska som dominerande ämne. Snart 10 år.
	Erfarenhet av litteraturundervisning?
	Jobbar med litteraturen. Ingår i svenskämnet. Lite olika roll i olika kurser. Sv1 jobbar man med litteratur av olika slag från olika kulturer, av kvinnor och män. Åk 2 tider och epoker. Mer fokus på lite historia då. Åk 3, lite vetenskap. Fokus på aka...
	Litterär kanon? Nej. Inget centralt vad som ska välja. Lite begränsad av vad som finns på skolan i klassuppsättning. Alltid en roman som alla läser. En pedagogisk poäng. Demokratiskt val vilken bok. Läser även poesi och noveller. Försöker få in kvinno...
	Den pedagogiska poängen: Som lärare kan man leda eleverna genom romanen. Litteraturvetenskapliga begrepp, metafor, symbol osv. Gardell har tydligt bildspråk. Bibliska referenser. Tydlig symbolik. Stöttar man eleverna i läsningen kan man hjälpa dem med...
	Upplägg: Samma bok, läs till en viss sida. Följetongsläsning. Förberett diskussionsfrågor. Svaga läsare hänger med bättre. Kan ha förberett ett speciellt begrepp eller liknande, personbeskrivning, miljö, litterära stildrag osv.
	Efter: åk 1 jämförelse. Alla läser samma, men jämför sedan med ett urval av dikter på samma tema. Diskuterar likheter och skillnader, muntligt eller skriftligt.
	Hur är synen på svenskämnet i skolan?
	Speciell skola. Majoriteten undervisning är på engelska. Ämnets roll normalt sett tydligt kopplat till andra ämnen. Lite annorlunda på min skola. Statusen lägre här, men fortfarande hög pga kärnämne. Här har engelskan hög status. Svenskan mer isolerat...
	Hur ser du på svenskämnet? Vad är det viktigaste?
	Ett språk är en viktig del av ens identitet. Det är också det viktigaste verktyget man behöver i samhället. I arbetsliv och studier, men även för att utvecklas som människa. Sätta ord på sina tankar och ta del av andras tankar. Litt från olika kulture...
	Vad tycker du räknas som litteratur? Hur ser du på serier/ grafiska romaner?
	Spännande fråga. Använder Ibsens Ett dockhem och Skam. Båda huvudpersonerna heter Nora. Jämför karaktärerna. TV-serie är litteratur om drama är litteratur. Låttexter (Bob Dylan). Den äldsta litteraturen framfördes muntligt så…
	Hur jobbar du med litteraturens roll i förhållande till andra medier?
	Se föregående fråga. Använder alltid film i kurserna. Såg Fröken Julie istället för att läsa. Ett drama bör ses, inte läsas. Jobbar man med en speciell epok tex renässans så såg vi Romeo och Julia. Teaterbesök ligger alltid med i budgeten. I år såg en...
	Något problematiskt med alla ”nya” medier? (film, sms, Twitter, Facebook, YouTube m.fl.) Vad har du för tankar kring datorspelande?
	Hur jobbar du med nya medier? Får eleverna lyssna på talböcker istället för att läsa? Varför/ varför inte?
	Elever med dyslexi eller annan form av dokumenterad läsförståelseproblematik får lyssna på talböcker istället. Skillnad på ljudböcker och talböcker.
	Jobbar du något med film? Filmkunskap/ som redovisningsmetod osv.
	Har litteraturen ökat eller tappat i värde? Konsekvenser?
	Svår fråga! Möjligen har den fått konkurrens av tv-dramer men det har funnits länge. Konsumerar tv-serie på ett sätt som mer liknar att läsa en roman, sträckse, sträckläsa. Alternativen gör nog att litteraturen stärkts snarare än tappat i värde. Finar...
	Vad tror du att eleverna tycker?
	Alla elever är individer. I en typisk klass finns det de som aldrig läser och de som läser mycket. Vissa vill läsa mer klassiker och andra inte osv. Finns inte en attityd.
	Har du hört talas om uttrycket fanfiction? I vilket samband har du kommit i kontakt med det? Är det något du jobbat med i skolan?
	Ja, jag har hört talas om det och jag har haft elever som har skrivit fanfiction. Jag har aldrig använt det i skolan, men det låter faktiskt som en bra idé!
	Hur ser du på förhållandet mellan elevernas läsning av litteratur och deras eget skrivande? Hur ofta leder litteraturläsning till eget skrivande, t.ex. om ni har ett lyrikpass, får eleverna då skriva egna dikter?
	Kursplanerna från GY11 förespråkar inte att eleverna skriver skönlitterärt (till skillnad från de gamla kursplanerna där eleverna i Svenska A skulle skriva både berättande och utredande texter). Idag står det till och med i Skolverkets kommentarer til...
	Har du hört talas om uttrycken estetisk och efferent läsning? Tankar om det?
	Jag har inte använt uttrycken sedan lärarutbildningen, men om jag kommer ihåg rätt innebär efferent läsning att man läser för att ta reda på fakta, analysera osv. medan estetisk läsning handlar om att läsa för att känna något, leva sig in osv. Jag tro...
	Skriver eleverna recensioner och lämnar in? Varför?
	Det var länge sedan jag gjorde det. Jag tycker att recensioner tenderar att fokusera för mycket på frågan "bra eller dåligt". Jag ser hellre att eleverna närmar sig litteratur med ett öppet sinne, med frågor som "vad handlar boken om", "vilka frågor t...
	Hur ser du på dig själv i rollen som svensklärare? Vad är din huvuduppgift?
	Det långsiktiga målet är det som jag sagt tidigare. Min uppgift är att engagera eleverna och få dem att intressera sig för litteratur. Läsa litteratur som de kanske inte skulle valt annars. genom läsning får de ett rikt och nyanserat språk. Erövrar sv...
	Är du bekant med svenskans tre ämneskonstruktioner? Hur ser du på ämnet? Identifierar du dig särskilt med någon av dessa ämneskonstruktioner?
	Kommer ihåg från utbildningen. Ett bygger på erfarenhet. Annars bildningsämne.
	Jag tycker att alla tre är viktiga. Nödvändigt med erfarenhetspedagogiskt ämne, färdighetsämne är viktigt. Litteraturvetenskapligt bildningsämne finns det ett värde med. Bildning jämnar ut klassskillnader. Om alla känner till Shakespeare osv. Erfarenh...
	Skolbibliotekarieintervju
	Vem är du och vad gör du? Hur länge har du jobbat som bibliotekarie?
	Jag jobbar med IKT, Marknadsföring, Webb, Barn och tonåringar, Sociala medier m.m. från 2013. Jag har jobbat som bibliotekarie sedan 2005, fast anställd 2007.
	Vad har du för erfarenhet av litteratur ur ett pedagogiskt perspektiv? Är det lärare som kommer till dig och vill ha hjälp med litteraturval?
	Ur ett pedagogiskt perspektiv så kan jag se litteratur som komplement till kurslitteratur. På gymnasieskolan var det ofta lärare kom och frågade om hjälp med litteraturval med inte lika mycket här på stadsbiblioteket.
	Vilka medier förvaltar skolbiblioteken? Film, spel, annat?
	Böcker, ljudböcker, cd, mp3, film, tv-spel (historieberättande), daisyböcker.
	Vad har bibliotek för möjlighet att fortsätta existera i det digitala samhället?
	De har en stor uppgift. Fysisk bok kommer att fortsätta finnas, men mer och mer digitala böcker. Vi använder oss av Ztory och Pressreader här just nu. Biblioteken arbetar för det demokratiska samhällets utveckling. Personalen måste hänga med. Vi tillh...
	Hur är din syn på litteraturens roll i förhållande till andra medier? Vad kan litteraturen ge som inte andra medier kan?
	Jämfört med film så kan boken ge en djupare bild. Läsaren får skapa sina bilder själva. Jämfört med e-böcker så föredrar jag personligen känslan av att läsa en fysisk bok.
	Har litteraturen ökat eller tappat i värde? Konsekvenser för er på biblioteket? Litterär turism? Det går bland annat litterära resor från Umeå till Övik kring Kristina Sandbergs Öviksromaner.
	Utlåningen ökar konstant och vi jobbar med litteratur och läsfrämjande. Köper in vad ”kunderna” vill ha.
	Angående litterär turism så tog Öviks museum fram en vandring i somras p.g.a. hög efterfrågan. Den hette Majs fotspår. Bo R Holmberg är mer en svensk författare och förknippas inte självklart med Ö-vik.
	Vad är din syn på litteraturkanon i skolan? Har ni någon typ av boklådor för utlåning till klasser osv?
	Det är lite beroende på. Jag är nog lite emot. Men det beror på gruppen.
	Det finns klassuppsättningar av vissa böcker. Vi anordnar något vi kallar Bokprat där klasser kommer in och får boktips.
	Är du bekant med uttrycket fanfiction? Är det något ni jobbat med på skolan?
	Hur jobbar ni i förhållande till det? Varför?
	Ingen fanfiction här. Det finns en förening som jobbar med fanfiction i stan.
	Anordnar ni några bokcirklar eller liknande? Hur tänker du kring det?
	Det finns för vuxna, men inte som biblioteket anordnar. Det har funnits för mellanstadieåldern också men inte längre. Då läste man samma bok. Lättare för cirkelledaren att förbereda.
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