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Bilaga 1. Intervjuguide 
 
Dessa frågor/frågeområden behandlades i samtliga intervjuer. Ordningen och formuleringen har varierat 
utifrån hur intervjuerna har framflutit. Dessutom har ett antal följdfrågor ställts. Dessa har dock varierat 
stort beroende på hur intervjuerna framflutit. 
 
 
• Varför skall skönlitteratur förekomma i svenskundervisningen? 
 
• Är skönlitteratur något viktigt? 
 
• Är skönlitteratur roligt? 
 
• Är skönlitteratur roligt i jämförelse med andra moment i svenskundervisningen? 
 
• Vem skall välja litteraturen som ni läser? 
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Först och främst i denna avslutande diskussion så bör det nämnas att styrdokumenten spelar en tämligen 
liten roll. De är löst formulerade och ger därmed också läraren en stor frihet. Däremot så spelar 
ämnesuppfattningen en större roll. De intervjuade lärarna har alla tämligen överensstämmande strategier 
för litteraturval. De har en tillåtande attityd till att eleven själva ska få välja, samtidigt som de alla även 
använder sig av gemensam litteratur för hela elevgruppen.  
 
Varför lärarna använder sig av gemensam litteratur kan nog bland annat förklaras av det orealistiska i att 
lyckas finna litteratur som passar den enskilde eleven och dennes repertoarer. Men i mångt och mycket 
förklaras det antagligen av en faktor som Sarland tar upp, och det är Institutionen. Resultaten pekar på 
att det i samtliga fall finns av institutionen bestämda klassuppsättningar av böcker på skolorna, och att de 
flitigt används. Om det beror på att de är köpta för att de är bra, eller för att de var på rea, det förtäljer 
inte historien. Dock är det en situation som nog bör ifrågasättas. För om det är så att skönlitteratur endast 
berör läsaren när det finns en gemensam referensram så kan man fråga sig huruvida det är klokt att 
använda sig av klassuppsättningar. Detta oavsett om boken kan tyckas ha ett värde i sig. Detta värde 
kan ju då ändå inte eleven tillgodogöra sig om denne inte besitter samma repertoarer som boken. Om det 
med den gemensamma läsningen finns en pedagogisk finess, med till exempel en gemensam diskussion 
som främsta avsikt, så har jag full förståelse för förfarandet. Men om det är så att det sker av ren slentrian, 
eller för att det inte finns andra böcker för eleverna att läsa, så står det i direkt motsättning till våra 
kursplaner och den individanpassade skolan som helhet. En litteratur anpassad till varje individ uppnås i 
dagens skola sannolikt bäst om det är eleven själv, med aktivt stöd från läraren, som får välja. Då minskar 
riskerna för alla negativa konsekvenser samtidigt som chansen att eleven får en meningsfull läsupplevelse 
ökar. 
 
Vad gäller eleverna så är resultaten tämligen entydiga, de vill välja själva. Resultaten tyder på att det är 
viktigt att eleverna får litteratur som passar just dem för att de ska få ett utbyte av litteraturen. Klart är 
också att eleverna väljer utifrån andra premisser än lärarna, de väljer sin litteratur på ett sådant sätt att de 
får största möjliga läsupplevelse och inte av något annat skäl. 
 
Om nu dessa elever och lärare skulle mötas i ett klassrum så skulle något som jag skulle vilja kalla ett 
tillstånd av både samförstånd och konflikt uppstå. Eleverna skulle i många fall bli tillmötesgångna av lärarna i 
sin önskan om att själva få välja sin litteratur, men de skulle sannolikt också få acceptera att de ibland får 
läsa litteratur som är gemensam för hela elevgruppen. 
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Även om det erfarenhetspedagogiska ämnet är det som märks tydligast hos de intervjuade lärarna så 
finns det även andra influenser. De har alla mer eller mindre drag av den erfarenhetspedagogiska 
uppfattningen, men det ryms även annat i deras ämnesuppfattningar. Samtidigt så har alla tre lärarna drag 
av det litteraturhistoriska bildningsämnet. Detta innebär att elevernas frihet i val av litteratur kraftigt 
begränsas. Här är det istället det litterära verket som sådant som anses ha sådana kvaliteter att det är 
lämpligt för en hel elevgrupp, vilket innebär att det är en helt annan av Sarlands faktorer som 
aktualiseras, nämligen Boken. Inom denna ämnesuppfattning så har även Institutionen och Läraren en 
stor betydelse då det är de som står bakom och definierar vad som är denna ”goda” litteratur. 
 
Det finns framförallt två uppfattningar som möts i dessa lärares sätt att undervisa. Ett som främjar det 
individuella valet, och ett som i princip motverkar detsamma. Den som främjar det individuella valet är 
det som innebär att risken för konflikt mellan elev och text, och därmed också mellan elev och lärare 
minskar. Den andra uppfattningen som motverkar det individuella valet förutsätter att alla elever har 
samma utgångspunkt inför en text, och det är uppenbart om vi granskar McCormicks 
repertoarmatchningsmodell att så inte kan vara fallet.  
 
Varför det ändå finns dessa två olika uppfattningar kan förklaras. Det är visserligen övervägande fördelar 
med att tillåta det individuella valet då man strävar efter att uppnå en så stor möjlighet till en bra 
läsupplevelse för den enskilde eleven som möjligt, men samtidigt så finns det fler moment att sträva efter 
som lärare. Vid ett specifikt lästillfälle kan det vara den efterföljande diskussionen av ett verk som är det 
viktigaste och då förutsätter att alla elever har samma utgångspunkt, att de har tagit del av samma 
material. Ett annat tillfälle då det är betydligt lämpligare att alla läser samma verk är om det är verket 
självt som är det intressanta. Intressant kanske av den anledningen att det utmärker sig berättartekniskt 
eller innehållstekniskt. Prioriteringen som läraren därmed har att göra, är vad som är viktigast i det 
enskilda undervisningsfallet. Är det viktigast att eleven får största möjliga förutsättningar att tillgodogöra 
sig en text, eller finns det texter som i sig har en sådan betydelse att de skall prioriteras. Detta är en 
prioritering som läraren får göra utifrån att ha tagit hänsyn till vad denne enligt läro- och skolplanerna skall 
göra med sitt ämne. 
 
 
 
7.3 Avslutande diskussion 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att det finns faktorer som inverkar på hur skönlitteratur väljs ut. Detta 
syns då alla styrfaktorer som Sarland visade i sin modell, Institutionen, Läraren, Eleven, Boken och 
Ämnet svenska, finns representerade hos minst någon av de tre intervjuade lärarna. Detta får i slutänden 
också konsekvenser för vilken bok som väljs ut i det enskilda fallet. Konsekvenser får det av den 
anledningen att de olika styrfaktorerna medför väsentligt skilda möjligheter för eleverna. Exempelvis så 
medför faktorn Eleven en stor frihet för eleven då denne antingen får utföra valet eller åtminstone vara i 
fokus då det görs. Institutionen däremot står på andra sidan av skalan vad gäller elevernas delaktighet. 
Där är det vad som finns i klassuppsättningar som avgör utan någon större tanke på den enskilde elevens 
åsikter om litteraturen.  
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Den mer formalistiska synen på ämnet är inte representerad i någon högre grad hos dessa lärare när vi 
talar om just skönlitteraturen i undervisningen. Jag fick under mina tre intervjuer med lärarna aldrig något 
svar som tydde på att de kopplade samman skönlitteratur med språkmekaniska moment som ett primärt 
mål. Visst nämnde de att skönlitteraturen som sådan var till god hjälp för elevernas språkutveckling, men 
att det snarare var en bieffekt än ett mål i sig. Tilläggas i sammanhanget bör dock att jag inte observerat 
hur litteraturen sedan behandlats i klassrummen och ej vet huruvida det där förekommer formalistiska 
inslag eller inte. 
 
Det litteraturhistoriska bildningsämnet finns representerat hos såväl Daniella som Daisy i den mån att de 
båda säger att de arbetar med klassiker i sin undervisning. Klassikerbegreppet är en del av det kulturarv 
som man inom denna ämnesuppfattning strävar efter för att skapa den enligt denna teori 
eftersträvansvärda gemensamma kulturella referensramen. 
 
Det erfarenhetspedagogiska ämnet finns representerat i hög grad då samtliga tre lärare uttalat sig om att 
det är den rådande gruppen som är det viktigaste i undervisningen. Dessutom tillåter de alla individuella 
initiativ i bokvalet för att på så vis skapa en möjlighet för eleverna att finna en litteratur som är för dem 
passande. Detta leder enligt Malmgren i förlängningen till att eleverna utvecklas som människor och 
läsare genom att de får en möjlighet till igenkännande. Diana hävdar också att hon ser väldigt stora 
möjligheter med att arbeta tematiskt över gränserna med bland annat SO-ämnena, och att det finns stora 
möjligheter för skönlitteraturen där. Just det tematiska tänkandet är även det, hävdar Malmgren, en del 
av det erfarenhetspedagogiska ämnet. Daisy ser även hon en roll för litteraturen som knyter an till denna 
ämnesuppfattning, då hon säger att den bidrar till att ”man förstår andra människor” och ”hur andra 
människor tänker och känner och dom situationer som böcker tar upp det är ju vardagliga situationer i 
livet”. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att alla tre intervjuade lärare har tydliga drag av två av de av Malmgren 
redovisade ämnesuppfattningarna, det litteraturhistoriska bildningsämnet och det erfarenhetspedagogiska 
ämnet. I litteraturgenomgången konstaterades det att det litteraturhistoriska bildningsämnets roll enligt 
Hansson var på väg att förändras och att det erfarenhetspedagogiska tankesättet enligt Dahl sakta men 
säkert vinner mark. Dock ser jag i mina resultat inga tecken av det formaliserade färdighetsämnet som 
enligt Dahl fortfarande är den dominerande ämnesuppfattningen. Förklaringen till detta kan till stor del 
ligga i att ingen av mina lärare var färdiga med sin lärarutbildning när detta hävdades. De kan mycket väl 
vara utbildade inom ett annat ämnesklimat och därför vara en del av det markvinnande 
erfarenhetspedagogiska tankesättet. 
 
 
7.2.6 Didaktiska konsekvenser 
Det erfarenhetspedagogiska ämnet har som en kärnpunkt att det är elevernas egna intressen och 
problem som skall behandlas. Det får då som en naturlig följd att det är eleverna själva som får 
möjligheten att välja den litteratur som de skall använda. Det innebär en ökad valfrihet för individen. 
Därför vill jag påstå att i det erfarenhetspedagogiska tänkandet så är det Sarlands Elev  som är det 
starkast vägande skälet till bokval. Detta då han definierar den faktorn som att det är av eleven vald eller 
föreslagen litteratur som styr. 
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Daniella säger att hon vill att eleverna skall titta efter något som de verkligen vill ha och hjälper dem i 
valet så att de kan få något de är intresserade av. Även Daisy tillåter ett fritt val då de på hennes skola har 
ett arbetsområde som heter just ”Fritt” där eleverna själva får välja. Diana är öppen för frihet i valet även 
hon då hon vill att eleverna skall få en positiv känsla av litteratur och kunna känna att ”åh vad roligt, jag får 
bestämma själv”. 
 
Olikheter finns dock lärarna emellan om man ser till såväl anledningen till varför eleverna får välja själv, 
som graden av inblandning från lärarens sida. Diana släpper tyglarna riktig fritt eftersom hon anser att det 
är ett viktigt moment i sig för att eleven skall få en positiv inställning till litteraturen. Daniella tillåter även 
hon det fria valet, men hon vill gärna vara med och hjälpa eleverna att finna en bok som passar just dem. 
I hennes fall kommer i kombination med Sarlands elevfaktor även Läraren in som en faktor. Eleven är i 
Sarlands modell ett skäl till bokval då läraren har gett denne ansvaret att själv välja eller ge förslag till 
litteratur. Läraren är enligt honom en faktor av den anledningen att denne kan välja ut litteratur som 
denne själv uppskattar, något som kan påverka då en lärare vill hjälpa eleven genom att rekommendera 
litteratur. I förlängningen kan även Sarlands faktor Boken som sådan som aktualiseras då han anser att 
läraren kan besitta åsikter om vad som är ”god” litteratur. Även Daisy släpper tyglarna, även om hon 
påpekar att man kan vara med och styra när hon säger ”att man kan ta in lite och visa lite böcker som 
passar dom”. När Daisy ger eleverna frihet så är det inom ramen av ett av institutionen skapat forum. 
Där inträffar en kombination av flera av Sarlands bokvalsskäl, nämligen Eleven, Läraren och Boken 
precis som i Daniellas fall, men även Institutionen i den mån att det är den som har bestämt att ett sådant 
område som ”Fritt” överhuvudtaget skall förekomma. 
 
 
7.2.4 Gemensam litteratur - institution och tradition 
När det kommer till litteratur som läses av alla i klassen så är det tydligt att Daniella och Daisy känner sig 
mer eller mindre styrda av institutionen. Detta då de är knutna till det bokbestånd som av tradition finns i 
klassuppsättningar på den aktuella skolan, oavsett vad de sedan tycker om böckerna. Daniella säger att 
”om man skall läsa klassuppsättningar så måste man ju ta det som finns, och det, det finns ju inte så 
mycket”. Daisy säger om böckerna att ”dom finns ju i klassuppsättning redan och det var ju redan 
bestämt när jag började på skolan”. Detta fall då lärarna är hänvisade till vad som finns på skolan 
överensstämmer till fullo med Sarlands definition av bokvalsfaktorn Institutionen. Det bokbestånd 
skapat av institutionen är också tätt sammanbundet med Sarlands faktor Boken, där boken som sådan är 
skälet till att den väljs. Oavsett utifrån vilka premisser som de böcker som finns på skolan har blivit valda, 
så finns de där, och blir en del av en litterär kanon. 
 
 
7.2.5 Ämnesuppfattningen som en bokvalsfaktor 
Vad gäller ämnesuppfattningarna så är även det en faktor som Sarland hävdar spelar in när det handlar 
om att göra ett bokval. Att avgöra vilken ämnesuppfattning en lärare tillhör är dock en uppgift som inte 
är helt enkel. Sådana termer som formalisering, kulturarv eller erfarenhetspedagogik nämns aldrig i 
intervjuerna. Inte heller har någon av dessa lärare under intervjuerna bekänt sig till någon speciell 
inriktning i sitt svenskämne. Man kan dock finna tydliga spår av åtminstone två olika uppfattningar. 
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En tredje hypotetisk situation som kan uppstå, men som inte visat sig i denna undersökning, är den som 
infinner sig om läraren väljer litteraturen åt eleverna med den enskilde individen i åtanke. Att det inte har 
framkommit under intervjuerna att någon av dessa lärare använder sig av denna strategi är inte så 
förvånande. Den tid det skulle ta i anspråk för läraren att i varje situation välja litteratur som passar den 
enskildes referensramar är nog allt för stor för att det skulle vara genomförbart. Det skulle även 
förutsätta att läraren kände till alla de bakgrundfaktorer som ligger till grund för de olika repertoarer som 
eleverna besitter, och det är knappast heller en realistisk situation. 
 
 
7.2 Lärarna och litteraturvalet 
 
7.2.1 Tolkningsfrihet i styrdokumenten 
Jag konstaterade i litteraturgenomgången att styrdokumenten inte tar ställning till vilken litteratur som skall 
läsas, och heller inte vem som skall välja ut den. De ger endast vissa riktlinjer om vilka egenskaper den 
ska besitta. Detta är med all säkerhet också förklaringen till att endast en av tre intervjuade lärare 
överhuvudtaget nämner styrdokumenten. Diana nämner dem när vi talar om just styrande moment i 
undervisningen, men hon hävdar samtidigt att det inte främst är kursplanerna som hon ser som styrande, 
utan att dessa snarare fungerar som ett stöd. Hon nämner att man i vilket fall är fri att tolka dem som 
man vill. Att styrdokumenten är så pass öppet utformade gällande valet av litteratur, innebär att valet till 
stor del delegeras till den enskilde läraren. Det innebär att styrdokumenten får stor betydelse just av den 
anledningen att de inte säger särskilt mycket. Hade de varit betydligt mer detaljerade så hade inte 
lärarens egna kunskaper, åsikter eller tolkningar alls fått lika stort utrymme som de nu får. 
 
 
7.2.2 Den rådande gruppen 
Lärarna har mycket som förenar dem i deras uppfattningar om litteraturen i skolan. De har alla uttalat sig 
om att det är den rådande gruppen som är det viktigaste i undervisningen. Diana säger bland annat att en 
”klass behöver jättemycket läsförståelse för dom förstår inte riktigt massa svåra ord och sådana saker. 
Den andra klassen behöver kanske skriva lite mer, och då satsar vi på skrivandet där” och att det därför 
får styra undervisningen. 
 
 
7.2.3 Individuella initiativ 
Alla tre lärare tillåter individuella initiativ i litteraturvalet, och de vill samtliga även att eleverna skall finna 
litteratur som är för dem passande. Därmed så är Sarlands faktor Eleven aktuell då han har just elevens 
eget initiativ och utvecklande som ett av skälen till vilken bok som väljs. Passande innebär att lärarna vill 
att eleverna ska möta litteratur som de kan identifiera sig med, någonting som de känner att de kan 
relatera till. Malmgren säger att igenkänningen och identifikationsmöjligheten är något som är nödvändigt 
för att läsaren skall kunna få ett utbyte av texten. McCormick säger att det i mötet mellan läsare och text 
är två repertoarer som möts. Är repertoarerna överensstämmande så är förutsättningarna för en lyckad 
läsning stor och det är uppnåendet av detta som de tre intervjuade lärarna strävar efter. 
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text där deras repertoarer matchar textens, vilket i sin tur medför att de kan njuta av läsningen och på så 
vis också tillgodogöra sig den bättre. 
 
 
7.1.5 Intresset och engagemanget  
Eleverna har svarat att de vill välja litteraturen själva och bland annat angett sådana skäl som att det är 
kul att bestämma, och att de om de får bestämma löper en betydligt mindre risk att få en bok de inte 
gillar. Oavsett anledningarna till valet så har eleverna åsikter och argument för varför just de skall få välja 
böckerna. Detta tyder på ett engagemang för denna fråga som sådan, för det är ytterst sällan som man är 
engagerad i en fråga som inte berör. Att de generellt har ett stort intresse för litteratur, eller åtminstone 
inser nyttoaspekterna med den visade sig i intervjuerna. Den ende som inte har ett intresse för litteratur 
är Carl som säger: ”Det är inte så kul att läsa, det är, det är långtråkigt.” Carl är också den som har minst 
åsikter överlag vilket jag anser har beror på hans bristande intresse för litteratur. 
 
 
7.1.6 Konsekvenser 
Konsekvenserna av att eleverna i hög grad vill välja sin egen litteratur är flera. I de fall då läraren har ett 
tankesätt som innebär att individen står i fokus, och därför tillåter att eleven i stor utsträckning väljer 
texterna själv, är riskerna för en konflikt mellan elev och text, och därmed också mellan elev och lärare 
inte särskilt stor. Speciellt liten blir den om läraren finns med som ett stöd i valet och kan hjälpa eleven 
att finna en text som passar just denne, men ändå låter eleven göra det slutgiltiga valet. 
 
Om däremot situationen är sådan att eleven inte får välja själv blir risken för konflikt mellan såväl elev och 
text, som mellan elev och lärare en helt annan. Jag har tidigare redogjort för teorier som säger att olika 
människor reagerar olika på olika texter. Därför är det oundvikligt att det kommer att förekomma en 
mängd olika reaktioner i en elevgrupp som presenteras inför en och samma text. McCormick betonar att 
såväl alla personer som alla texter har en rad egenskaper vilka bildar repertoarer (se fig. 1). När då en 
läsares repertoar möter textens så kan det bli ett tillstånd av allt från en lyckad läsning till en total 
förkastning av texten från läsarens sida. Detta beror på att vi som individer besitter olika repertoarer, 
medan texten har en och samma. Om jag skulle göra en enkel analogi, så vore det som att ställa in 25 par 
fotbollsskor i samma storlek i ett omklädningsrum och sedan låta spelarna spela i dem. Resultatet skulle 
bli blandat.  
 
Oavsett vilken text det än må vara så är risken därför uppenbar att det sitter några elever i klassrummet 
som finner den gemensamma texten lysande, några som finner den acceptabel att läsa, några som inte 
förstår varför de ska läsa den här ”skräpboken” men ändå gör så, och ytterligare några som inte läser den 
för att den helt enkelt inte passar dem. Denna konfliktsituation uppstår helt beroende på att eleverna inte 
möter en litteratur som är för dem anpassad. Med inte anpassad menar jag att det inte tagits hänsyn till 
att läsaren ska nå den igenkänning som Malmgren hävdar är väsentlig vid ett textmöte, samt att det heller 
inte tagits hänsyn till om det finns en risk för de repertoarmissmatchningar som McCormick hävdar kan 
uppstå i mötet mellan text och läsare. Dessutom så uppstår konflikten därför att läraren har 
tolkningsföreträde. Lärarens tolkning av vad som är god litteratur gick före elevernas åsikter om detta. 
Ullström betonade just det fenomenet att läraren ofta har tolkningsföreträde i valet av litteratur. 
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läsaren är van vid, eller det kan vara så enkelt att framsidan på boken ger utryck för värderingar som 
eleven inte ställer upp på. McCormicks repertoarmatchningsmodell ger utrymme för många olika 
varianter av missmatchningar.  
 
Både Benny och Anna direkt utryck för att de tror att lärarna kan vara av en helt annan åsikt än de själva 
vad gäller litteraturen. De tror inte lärarna är intresserade av lustupplevelsen på samma sätt som de är. 
De tror att lärarna strävar mer efter att läsningen skall resultera i kunskap och att de därför kanske 
förbiser elevernas önskan att få välja själva, och därmed även deras önskan till en rolig läsupplevelse. 
Benny säger bland annat: 
 

”Ja för läraren tror jag dom tänker nog mer på det här att man ska, det ska vara mycket 
ordförråd liksom man ska lära sig väldigt mycket.” 

 
 
7.1.4 Att kunna relatera till texten 
För att skönlitteratur skall kunna beröra och bli den upplevelse som eleverna efterlyser måste den nå fram 
till vissa beröringspunkter hos individen. Det måste finnas den möjlighet till igenkänning som Malmgren 
trycker på är viktigast av allt för att kunna utvecklas som läsare. Just dessa beröringspunkter är det som 
går rakt tillbaka till det som McCormick redogör för i sin repertoarteori, där igenkänning är en viktig 
punkt av flera. Hennes argumentation om den allmänna och den litterära repertoaren leder till att olika 
litteratur har olika egenskaper, och så även läsarna. Detta leder i sin tur till att det är oundvikligt att olika 
litteratur passar olika läsare olika bra, repertoarmatchningen är olika stor hos olika elever. Det är precis 
det som jag anser att eleverna ger uttryck för när de förklarar varför de vill att de ska välja litteraturen 
och inte läraren. De hyser farhågor för att boken inte ska vara ”rolig”, inte vara ”intressant”, att de inte 
ska ”gilla” den. Benny säger i klartext det som McCormick redogör för, bara med lite andra ord: 
 

”Ja alltså, man ska ju inte pina sig igenom en bok, man ska ju läsa den för att man gillar att 
läsa den. För annars ta man ju inte till sig någonting, då läser man ju bara rakt igenom och 
tänker knappt vad det står.” 

 
 
Vad jag anser att Benny menar, men inte har samma ord som McCormick för, är att han tycker att det 
är viktigt att de olika repertoarerna matchar varandra, för annars kommer man inte att tilltalas av verket 
och då heller inte få något utbyte av det. Även Carl säger något väldigt talande, då han som svar på frågan 
varför det är bättre att han ska välja boken och inte läraren, säger: 
 

”Annars kanske man får en bok man inte alls tycker om, och då är det inget roligt att läsa.” 
 
 
Jag kan inte veta hur Carl definierar en rolig bok för det har jag inte frågat honom om. Men vad jag vet 
är att han inte tycker att det roligt att läsa om han inte tycker om boken. Mycket troligt är att Carl vill ha 
en bok som ger honom en möjlighet till det igenkännande som Malmgren betonar är ett måste för att 
eleverna skall kunna utvecklas och som läsare. Detta igenkännande nås bland annat då eleverna möter en 
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7 Resultatdiskussion 
 
 
7.1 Eleverna och litteraturvalet 
 
7.1.1 Självbestämmandet  
Varför eleverna i så hög grad vill välja den litteratur de skall läsa själva kan antagligen förklaras på många 
sätt, men det finns några faktorer som jag ser som viktigare än andra och därför skulle vilja framhäva. 
 
Framför allt så är det ett mänskligt faktum att allt som man inte får välja själv kan upplevas som påtvingat, 
och det som är påtvingat känns i sin tur aldrig bra oavsett vilka kvalitéer det egentligen  besitter. Det är 
därför fullt möjligt att en och samma bok kan upplevas olika om man själv fått välja den, än om någon 
annan valt den. Denna teori finner jag stöd för hos bland annat eleven Anna som tyckte att det var 
”roligare om man får bestämma lite”. Samma elev yttrar att just det påtvingade momentet kan göra att 
läsningen inte blir lika rolig. Hon säger att ”det är ju inte så kul om man säger du måste läsa den där”. Att 
någon annan väljer boken åt läsaren är något som Sarland hävdar förekommer då han har med läraren 
som en faktor i sin bokvalsmodell. Om läraren skulle bestämma vilken bok Anna skulle läsa, skulle 
läsupplevelsen redan där få en riktigt dålig start eftersom hon anser att självbestämmandet är en del av 
tjusningen. 
 
 
7.1.2 Läsupplevelsen 
Eleverna vill att skönlitteratur ska vara en upplevelse på ett annat plan än facklitteratur, den skall beröra 
den läsande individen, den skall inte bara informera och upplysa. Man ställer fler krav på skönlitteratur än 
facklitteratur. Just upplevelsen är det som man kan påstå att eleverna främst poängterat i sina intervjusvar. 
De flesta svarar på frågan om vilka som ska välja litteraturen att de vill göra det själva. De anger sådana 
skäl som att det annars finns en risk för att boken inte är kul: 

 
Caroline säger att det inte är ”roligt att läsa” om man får en bok man inte alls tycker om. 
Carl tycker att det är roligare om han själv får välja boken, vilket är en åsikt han delar även 
med Bonnie. Benny säger att det inte är någon vits att ”pina sig igenom en bok” som man 
inte gillar eftersom det i såfall ändå inte ger någonting. Anna tycker att det är roligare att 
läsa en bok som man själv fått bestämma och Anders tror att man kanske ”inte blir lika 
entusiastisk och kanske inte jobbar lika mycket” med en tråkig bok. 

 
 
7.1.3 Fel bok 
Eleverna säger att det finns en risk för att de får ”fel” bok om någon annan än de själva väljer. Uttrycket 
fel bok anser jag kan kopplas tillbaka till såväl Malmgren som McCormick. Fel bok kan i en koppling till 
Malmgrens teori om igenkänning vara ett uttryck på brist av just detta. Läsaren upplever inte att denne 
känner igen sig i boken, och kan därmed inte heller relatera till innehållet, och upplever därför boken som 
”fel” för sig själv. I McCormicks fall så innebär fel bok att läsaren någonstans i mötet med texten har 
råkat ut för ett fall av repertoarmissmatchning. Det kan vara att den litterära genren inte är den som 
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graden av frihet varierar, och strävar efter att eleverna skall finna litteratur som är för dem passande. 
Samtidigt som de alla strävar efter individuell frihet i litteraturvalet så är det också ett faktum att två av 
lärarna, Daniella och Daisy, känner sig styrda av andra faktorer. Detta då de använder sig av 
klassuppsättningar som finns på skolan, och som av tradition används, men som de själv inte fått vara 
med att välja. 
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eleverna får välja själva, men att man ändå kan vara med och styra lite genom ”att man kan ta in lite och 
visa lite böcker som passar dom”. Nackdelarna som Daisy upplever när jag frågar efter sådana är att 
eleverna tenderar att välja för lätta böcker utifrån sin förmåga. Hon anser att de mycket väl borde kunna 
klara av att välja en bok som passar dem åldersmässigt. När jag frågar om huruvida det finns böcker som 
hon inte tillåter i sitt klassrum, så svarar hon att så länge det är svensk skönlitteratur så är det inget problem 
och hittills har hon inte behövt ingripa och säga stopp. Hon tillägger att det just nu är väldigt mycket 
fantasy som gäller och nämner bland annat Sagan om ringen av J.R.R. Tolkien som ett exempel.  
 
Som motivering till varför hon arbetar med skönlitteratur nämner hon bland annat att skolan för många är 
enda möjligheten att komma i kontakt med skönlitteratur eftersom alla inte läser böcker hemma. Hon tar 
upp sådana aspekter som att skönlitteratur bidrar till att ”man förstår andra människor” och förstår ”hur 
andra människor tänker och känner och dom situationer som böcker tar upp det är ju vardagliga 
situationer som händer i livet”. Dessutom nämner hon att man med hjälp av skönlitteratur kan ha en 
möjlighet att lära sig bland annat historia. Sist men inte minst så pekar hon på att man tillgodogör sig 
sådana kunskaper som stavning, grammatik och formuleringsförmåga, och att det märks på eleverna om 
de läser mycket eller inte. 
 
När jag försöker få henne att berätta om vad de gör med litteraturen efter att eleverna har läst den får jag 
svaret att det beror väldigt mycket på. Hon räknar ändå upp ett antal olika metodiska redskap som hon 
använder sig av vid bearbetningen av litteraturen. Hon nämner bland annat läsloggar, personporträtt och 
reflektion över citat. Om de har läst en gemensam bok så säger hon bland annat att hon skrivit egna 
uppgifter till litteraturen som har främst reflektionskaraktär, och hon nämner att de brukar diskutera 
litteraturen i smågrupper. Smågruppsdiskussionerna har den fördelen att det är fler som diskuterar till 
skillnad mot om diskussionerna hålls i helklass. Hon poängterar att om det är någonting som eleverna är 
intresserade av, så är nästan alla med och diskuterar. I anknytning till intresse så vill jag avsluta med 
någonting som Daisy sade gällande just detta: ”[…]det är ju kul att läsa... Alla tycker ju inte det[...]som 
synd är, men alltså då har dom inte läst rätt böcker tycker jag.” 
 
 
6.5 Sammanfattande kommentar 
 
Vad gäller valet av litteratur så är de intervjuade eleverna överens då de alla i någon mån vill vara delaktiga 
i valet av litteratur. De vill detta därför att de anser att de då bäst kan få en litteratur som passar just dem 
och på så vis få en mer givande läsupplevelse. Att de tycker att det är viktigt med en givande 
läsupplevelse hänger antagligen samman med deras relativt stora intresse för just läsning. Är det så att 
man har ett intresse för att läsa så vill man också kunna påverka sin läsupplevelse till att bli så givande som 
möjligt. Detta även om man som vissa av eleverna såg mer till nyttoaspekterna hos litteraturen än hos 
möjligheterna till en njutningsupplevelse. Satt i relation till andra delmoment i svenskan så är läsning något 
som generellt kan sägas vara uppskattat. Detta även om skälen till att det är roligt är tämligen olika. 
 
Lärarna har mycket som förenar dem i deras uppfattningar om litteraturen och dess roll i skolan. De 
hyser alla den uppfattningen att det är den rådande gruppen som är den viktigaste faktorn i 
undervisningen. Därför är det heller inte förvånande att alla tre lärarna tillåter individuella initiativ, även om 
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mer styrning ju äldre eleverna blir och att även hon använder sig av gemensamma texter. Att det ändå är 
uppskattandet av litteraturen som är viktigt framgår tydligt. 
 
Nackdelen som hon upplever med att eleverna själva får välja litteratur är att det kan bli en del 
tveksamma val ibland. Hon nämner Mulle Meck av Georg Johansson och Jens Ahlbom som ett exempel 
på två pojkars val i klass sju. Dock tillägger hon att just dessa pojkar var på den nivån att de verkligen 
valde den litteraturen för att de uppskattade den och inte av några andra skäl. Hon kommer därmed in på 
att eleverna på högstadiet är individer och befinner sig på olika nivåer, och att man måste anpassa sig efter 
det. Hon säger att ”man får nog tänka efter och möta dem på deras egen nivå”. 
Vad gäller styrande moment i undervisningen så är det inte främst kursplaner som Diana ser som sådana i 
undervisningen. Dessa ser hon snarare som ett stöd och hon poängterar att man ändå är fri att tolka dem 
som man vill utifrån de premisser som finns där. Vad hon istället upplever som styrande, och som hon 
måste anpassa sin undervisning efter, är de nationella prov i svenska eleverna har under vårterminen. 
Detta för att som hon säger ”annars har de inte en chans att klara det där”. Visserligen är det ju, som 
hon också poängterar, olika från klass till klass vad de behöver träna på inför dessa prov, så det är ju inte 
bara proven utan även klassen som styr vad som ska ingå i undervisningen. Hon säger att en ”klass 
behöver jättemycket läsförståelse för dom förstår inte riktigt massa svåra ord och sådana saker. Den 
andra klassen behöver kanske skriva lite mer, och då satsar vi på skrivandet där”. 
 
Diana är en mycket entusiastisk lärare som finner stor glädje i sitt arbete. Detta exemplifieras av hennes 
egna slutord: ”Ja, jag vet inte vad jag ska säga mer. Det är skitkul i alla fall.” 
 
 
6.4.3 Daisy 
Daisy är en nyutbildad lärare i 25-årsåldern och arbetar på en skola i ett större samhälle i Mellansverige, 
där hon nu har jobbat i en termin. Hon är 4-9-lärare i svenska och engelska och undervisar på 
högstadiet. 
 
Skolan hon jobbar på arbetar med något som kallas för läsprojekt vilket är något som följer eleverna 
högstadiet igenom och är aktuellt för såväl sjuor, åttor som nior om än med lite olika innehåll i dessa olika 
projekt beroende på årskurs. Dessa läsprojekt är indelade i perioder där sjuan och åttan har fem perioder 
och nian fyra. I klass sju läser de bland annat sagor som ett tema inom detta läsprojekt. Ett annat tema 
inom läsprojektet i sjuan är att de läser en gemensam bok som i detta fall är Sotarpojken av Lisa 
Tetzner. I klass åtta och nio läser de också gemensamma böcker. I åttan är det bland annat Vinterviken 
av Mats Wahl och Möss och människor av John Steinbeck. I nian har de bland annat läst Ondskan av 
Jan Guillou och En Komikers uppväxt av Jonas Gardell, samt att de i nionde klass även läser 
Strindberg som en del av de svenska klassikerna. Förutom dessa perioder där eleverna läser en 
gemensam bok så har alla årskurser en period som kallas ”Fritt” där de själva får välja en bok att läsa. 
 
När vi pratar om varför eleverna på den här skolan ska läsa just de böcker de gör gemensamt så säger 
Daisy att ”dom finns ju i klassuppsättning redan och det var ju redan bestämt när jag började på skolan”. 
Däremot kan hon tänka sig att valet som de andra redan har gjort kan vara välmotiverat eftersom hon 
tycker att böckerna passar bra till elevernas ålder. Om det område som kallas ”Fritt” så säger Daisy att 
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och åttan på den här skolan. Hon säger att ”om man skall läsa klassuppsättningar så måste man ju ta det 
som finns, och det, det finns ju inte så mycket”. Hon tillägger dock att ”man har ju valt att köpa in dom 
här böckerna, så det är ju bra böcker”. 
 
Vad gäller skönlitteratur som eleverna själva har valt så har hon i klass sju låtit dem välja en bok och hon 
hävdar att det kanske inte alltid har varit med så lyckat resultat. Hon menar att hon försöker se till att 
hjälpa dem i valet så att de ska få någonting de är intresserade av. Detta så att eleverna som hon uttrycker 
det inte bara säger ”den här ser tunn och bra ut den tar ja”. Hon vill istället att de ska titta efter något 
som de verkligen vill ha och säger bland annat att ”det är ju som en helt ny värld som öppnar sig, man 
skulle vilja att dom verkligen upptäcker hur underbart det kan vara att läsa”. 
När vi kommer in på olika sätt att bearbeta litteraturen så talar Daniella bland annat om att de nu har 
börjat med läsecirklar där eleverna får sitta och diskutera böcker som de har läst, och det är en idé hon 
verkar tro på. Hon berättar att eleverna ”får sitta fem och fem och läsa samma bok och diskutera vad 
den handlar om och det tror jag är jättebra”. Daniella är allmänt framåt och full av idéer och berättar 
bland annat entusiastiskt om en kurs hon nyligen varit på med Gunilla Molloy. Hon redogör för många nya 
uppslag som hon fått på kursen och som hon tänker prova på i sin egen undervisning. Hon säger bland 
annat att hon skall försöka använda sig av en metod som Molloy redogjorde för där man använder sig 
av citat ur en bok som en inkörsport till en diskussion om boken. Detta för att på så vis skapa ett intresse 
och locka till läsning. Hon säger att eleverna ofta kanske ”tittar på titeln eller nåt eller hur tjock den är så 
reagerar man ofta negativt liksom”. Detta är något som man skulle kunna undvika om man känner till 
något mer om boken med hjälp av denna metod. 
 
 
6.4.2 Diana 
Diana är i likhet med Daniella och Daisy en ung kvinna i yrkeskarriärens början. Hon jobbar på samma 
7-9 skola som Daniella, och undervisar i ämnena svenska och engelska. Till skillnad mot mina båda 
andra informanter har Diana några års mer yrkeserfarenhet. 
 
Vad gäller skönlitteraturundervisningen arbetar Diana bland annat i teman berättar hon för mig. Hon 
säger att hon vill få in all undervisning som har med svenskan att göra, det vill säga såväl skriftspråket som 
läsningen och förståelsen, i den aktuella texten hon arbetar med. Hon talar om ett helhetsperspektiv där 
svenskan inte kan delas in i små fack, utan att skönlitteraturen hela tiden kan finnas med i bakgrunden. 
Detta för att nå upp till de mål som hon nämner finns för eleverna att klara, nämligen läsa, tala och skriva. 
Hon är även entusiastisk över möjligheten att samarbeta över ämnesgränserna och exemplifierar med 
SO-ämnena där de nu skall arbeta med andra världskriget. Diana säger att möjligheterna är 
obegränsade då det finns mycket skönlitteratur som passar till detta, och hon siktar på att kunna arbeta 
med detta tema i såväl engelskan som i svenskan. 
 
Om litteraturen som behandlas säger hon att hon i sjuan siktar främst på att eleverna helt enkelt skall läsa, 
och det så mycket som möjligt. Hon styr inte eleverna i deras val av litteratur för att få, som hon uttrycker 
det, en positiv känsla av litteratur och kunna känna ”[...]åh vad roligt, jag får bestämma själv”. Hon anser 
att det finns nog av kontrollmoment i undervisningen i skolan som det är, och hon vill att läsningen skall 
vara ”[...]nånting fritt som dom ska uppskatta till slut. Det ska vara skönt”. Dock tillägger hon att det blir 
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ganska viktigt. Och varför? Jag tror man lär sig ganska mycket av det. Man kanske lär sig 
att uppfatta andras känslor och sånt därnt, det finns ju olika skönlitteratur. 

 
 
6.3.2 Kommentar 
Läsning är ett moment i undervisningen som de flesta verkar uppskatta, i alla fall i jämförelse med 
grammatik som var det jämförande momentet i några av intervjuerna. Caroline, Bonnie och Anna är 
återigen tämligen eniga då de säger att läsning är ett roligt moment i svenskan. Även Benny säger att 
läsningen hör till en av de roligare sysslorna i svenskundervisningen men kommer samtidigt med ett 
förbehåll. Det som skall läsas måste vara bra.  
Anders listar inte läsningen högre än grammatiken som de ovan nämnda skolkamraterna, men han anser 
inte heller att läsningen är tråkig. Han ser nyttoaspekter med båda dessa delar av svenskämnet. 
 
Carl intar återigen en särställning. Eftersom han inte tycker att det är särskilt intressant att läsa så tycker 
han följaktligen inte heller att det är ett moment som är speciellt roligt. Han fördrar att arbeta i 
arbetsboken. 
 
 
6.4 Lärarporträtt 
 
6.4.1 Daniella 
Daniella är i 25-årsåldern och har jobbat på sin skola i snart ett år. Skolan som är en 7-9 skola ligger i ett 
mindre samhälle med ett blandat upptagningsområde. Daniella undervisar i svenska och tyska och är 4-
9-lärare. 
 
Hon berättar inledningsvis om läsning av skönlitteratur att hon med eleverna försöker att läsa en 
gemensam bok per termin, samt att hennes elever i hennes ena sjua får läsa lite i början av varje lektion. 
Då handlar det inte om gemensamma, utan individuella böcker. Den andra sjuan läser varje 
måndagslektion och varför det är olika på så vis kommer vi aldrig in på. Eleverna i den första sjuan ser 
enligt henne fram emot dessa lässtunder i början av varje lektion eftersom de ser det som ”lite belöning 
[…] för de tycker att det är skönt att bara sitta och läsa”. Det framkommer att hittills så har de inte 
bearbetat dessa böcker. Detta då böckerna mest har tjänat syftet att få eleverna att ”försöka komma ner 
i varv” som Daniella uttrycker det. Under våren säger hon att det kommer bearbetningar av böckerna 
även för sjuorna. 
 
I årskurs åtta och nio däremot har de precis jobbat med klassiker och där avslutat ett längre projekt där 
eleverna har fått läsa om klassiska författare. De har läst utdrag ur klassiska verk, läst varsin egen 
klassiker och jobbat med såväl huvudpersoner som miljöbeskrivningar. Det verkar vara ett väldigt 
omfattande område och visar till skillnad mot den nedvarvningsläsning som var aktuell hos 
sjundeklassarna, på en aktiv bearbetning av litteraturen. 
 
När vi återkommer till den gemensamma litteraturen som eleverna enligt Daniella skall läsa en per termin, 
så nämner hon bland annat Godnatt Mister Tom av Michelle Magorian som de använder sig av i sjuan 
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M: Men om vi jämför med andra saker i svenskan som till exempel grammatik och så, vad 
är det som är roligast? Är det kul att läsa? 
B: Ja det är mycket roligare att läsa. 
M: Det är roligare att läsa? 
B: Mm. 

 
 
 
 
 
Benny klass 8 
Benny säger att läsning är roligt, i varje fall roligare än grammatik. Dock säger han något intressant när 
han säger att läsning inte automatiskt är kul. Benny vill ha en bok med en handling som tilltalar honom för 
att det ska vara roligt. 
 

M: Mm. Eh, är det roligt., om du jämför med andra moment, till exempel grammatik eller 
vad det nu kan vara? Är det kul? 
B: Ja det är roligare än grammatik… (skratt) 
M: Det är det? 
B: Men det beror ju också på boken, det är ju ofta handlingen (ohörbart)… 

 
 
Anna klass 9: 
Anna har precis som Bonnie vid tidigare tillfällen i intervjun visat att hon har ett stort intresse för läsning. 
Även hon säger att det är mycket roligare med läsning än grammatik. Detta av den  anledningen att det 
är intressantare. 
 

M: Så du tycker att det är kul att läsa. Ehh, om du jämför det med andra moment i 
svenskundervisningen som till exempel grammatik… 
A: Det är mycket roligare! 
M: Det är mycket roligare? 
A: Ja. 
M: Ok, på vilket vis då? Varför är det roligare? 
A: Det är intressantare att läsa än att lära sig grammatik.[…] 

 
 
Anders klass 9 
Anders är inte alls som de flesta av hans skolkamrater avigt inställd till grammatik. Han hävdar att det till 
och med är roligt. Det innebär dock inte att han för den skull inte är intresserad av läsning. Han ser även 
i läsningen av litteratur ett syfte och exemplifierar vilken nytta man kan ha av att läsa skönlitteratur. 
 

A: Och… Nåt annat som är roligt jämfört med andra moment i svenskundervisningen. Jag 
tycker att grammatiken är ganska rolig, men skönlitteratur, jag tycker att det också är 
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sig vara ointresserad av läsning. Nämnas i sammanhanget bör också att de tre som var odelat positiva till 
läsning samtliga var flickor. 
 
 
 
 
 
 
6.3 Skönlitteratur och andra delmoment i svenskundervisningen 
 
 
6.3.1 Elevintervjuerna 
Förutom att eleverna fick svara på vad de anser om valet av litteratur och om de har ett intresse för 
läsning, så har jag även frågat dem om vad de tycker om läsning av skönlitteratur i skolan satt i relation till 
andra delmoment inom svenskan. 
 
 
Caroline klass 7 
Caroline tycker att läsning är ett moment som hör till ett av de roligare att ägna sig åt i 
svenskundervisningen. Detta kan kännas som en liten inkonsekvens från hennes egen sida då hon vid ett 
annat tillfälle under intervjun hävdar att hon anser att det är slöseri med tid att läsa under skoltid. Hon 
nämner dock även skrivning som något roligt, vilket är något som hon tidigare definierat som ”riktigt” 
skolarbete. 
 

M: Jämfört med andra moment i svenskundervisningen, till exempel om ni gör lite 
grammatik eller om ni bara skriver. Vilket är det som är roligast egentligen? Läsa, skriva, 
plugga grammatik i studieboken… 
C: Det är roligast att läsa och skriva berättelser och så.[…] 

 
 
Carl klass 7 
Carl är återigen rak i sitt svar. Han tycker att det är långtråkigt att läsa och föredrar därför att jobba i 
arbetsboken. 
 

C: Det är inte så kul att läsa, det är, det är långtråkigt. 
M: Vad är det som är roligare att göra istället för att läsa, nåt helt annat? 
C: Det är roligare att jobba i, såhär, arbetsboken. 

 
 
Bonnie klass 8 
Bonnie har tidigare uttryckt att hon tycker att läsning är intressant. Hon är också mycket rak i sitt svar då 
hon säger att det är mycket roligare att läsa än att arbeta med grammatik. 
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A: Det är intressantare att läsa än att lära sig grammatik.[…] 
 

M: […]Du tycker att det är roligt och intressant verkar det som ändå?  
A: Jag läser väldigt mycket. 
M: Du läser väldigt mycket. Tycker du ni läser för lite i skolan? 
A: Ja vi har, vi läser ju nästan inte. Vi läser ju inte så mycket alltså på lektionerna och så, 
tystläsning, det är ju mer på fritiden man får läsa då.  
M: Så du skulle vilja läsa mer alltså?  
A: Ja, fast det är ju lite jobbigt och sitta och bara läsa. Det är ju inte så bekvämt att sitta 
och bara sitta still. Så det är ju, ja… 

 
 
Anders klass 9 
Om Anders har något brinnande intresse för litteratur är svårt att avgöra. Han hävdar i rak motsats till 
Anna att grammatik är ganska roligt, men att även skönlitteraturen har sina fördelar och pekar på några 
saker som han anser att man lär sig av den. Det enda man kan sluta sig till av hans resonemang är att han 
i varje fall inte är helt ointresserad av skönlitteratur. 
 

A: Och… Nåt annat som är roligt jämfört med andra moment i svenskundervisningen. Jag 
tycker att grammatiken är ganska rolig, men skönlitteratur, jag tycker att det också är 
ganska viktigt. Och varför? Jag tror man lär sig ganska mycket av det. Man kanske lär sig 
att uppfatta andras känslor och sånt därnt, det finns ju olika skönlitteratur. 

 
 
6.2.2 Kommentar 
Intresset för skönlitteratur hos de elever som jag intervjuat är blandat. Tre elever utrycker klart och 
tydligt att det är roligt att läsa, och det är de tre flickorna Caroline, Bonnie och Anna. De säger alla tre 
att läsning är kul. Däremot så är de inte alls överens om huruvida det skall vara mer av den varan i skolan 
eller inte. Bonnie tycker att man mycket väl skulle kunna läsa mer i skolan, medan Anna är mer tveksam 
eftersom hon ibland upplever det som lite jobbigt att bara sitta still och läsa. Caroline är mer drastisk då 
hon visserligen anser att läsning är kul, men att hon ser det som slöseri med tid att ägna sig åt det i skolan 
eftersom hon ändå läser så mycket hemma. 
 
Ingen av killarna uttrycker direkt att läsning är kul. Benny visar dock på ett intresse för litteratur, och 
exemplifierar med böcker som han just nu är sysselsatt med. Han uppskattar dessutom att arbeta med 
litteratur i skolan då det innebär att läxläsningen blir betydligt behagligare. Hos Anders framgår det inte 
om han uppskattar att läsa litteratur utifrån ett eget intresse, men däremot poängterar han att man kan lära 
sig väldigt mycket av den. Carl är mer rak i sitt svar då han helt enkelt säger att han inte tycker att det är 
särskilt kul att läsa eftersom det tråkar ut honom. 
 
Överlag så är intresset för skönlitteratur hos dessa elever tämligen stort. Tre av dem säger tydligt att de 
uppskattar att läsa och två andra hittar flera positiva aspekter med läsningen. Endast en av eleverna säger 
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M: […]Är det bra som det är eller kan det bli bättre? 
B: Ja det är ganska bra men man läser ju inte så jättemycket. Jag tycker man kan läsa mer. 
M: Man kan läsa mer? 
B: Ja. 

Benny klass 8 
Att Benny har ett intresse för böcker finns det belägg för. Han exemplifierar med att han just nu är 
väldigt inne i Tolkiens Verk. Dessutom så uppskattar han att då de arbetar med litteratur i skolan så är 
läxläsningen betydligt behagligare än i vanliga fall. Om det är så att han finner en stor njutning av att få läsa 
som läxa, eller om det är så att det är det är fördelen att slippa vanliga läxor som är det viktigaste, får vi 
däremot inte svar på.  
 

M: Nej ok. Är det nåt mer själv som du känner att du vill berätta för mig om vad du 
tycker om skönlitteratur i skolan? 
B: Ja, inte direkt, men det bästa med såna här uppgifter är att vanligtvis får man ju läxor 
och sånt som att skrivuppgifter och sånt… 
M: Ja. 
B: …ja och det är ju ganska mycket skönare att läsa böcker. (skratt) 
M: Det är sant. 
B: Det är väl min åsikt om det liksom… 
M: Ja. För det verkar som du gillar att läsa böcker? 
B: Ja, jag tycker om att, jag är väldigt inne i Tolkiens verk. 
M: Ja ok. Ja det är klart, då blir det ju roligare att läsa dom hemma, för då blir det ju 
kanske nån kombination av hobby och läxa. 
B: Ja precis. 

 
 
Anna klass 9 
Anna tycker att det är roligt att läsa, och i jämförelse med andra delmoment på min i och för sig aningen 
ledande fråga så är hon helt på det klara med att läsning är mycket roligare än till exempel grammatik. 
Dessutom så säger hon att hon läser väldigt mycket. På frågan om det är för lite läsning i skolan är hon 
aningen kluven. Visserligen säger hon att de inte läser så mycket i skolan, och att det är mer på fritiden 
som hon läser, samt att det kanske skulle vara bra att läsa mer i skolan. Dock säger hon att det också 
kan vara ganska jobbigt att bara sitta still och läsa.  
 

M: Ok. Är det roligt? 
A: Ja, jag tycker det är kul att läsa. (skratt) 
M: Så du tycker att det är kul att läsa. Ehh, om du jämför det med andra moment i 
svenskundervisningen som till exempel grammatik… 
A: Det är mycket roligare! 
M: Det är mycket roligare? 
A: Ja. 
M: Ok, på vilket vis då? Varför är det roligare? 
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C: Ja.[…] 
 

C: […]ja, fast det är ju inte så roligt att läsa på lektionerna, för det kan man göra hemma. 
Då är det bättre att göra något, skriva… på svensklektionerna. 
M: Ja, ok. Så det är bättre att man får göra något annat på svensklektionerna? 
C: Ja. 
M: För man kan lika gärna läsa hemma? 
C: Ja. (skratt) 
M: Ok, det är intressant. Men känner du att du slösar bort tiden på svensklektionerna? 
C: Ja om man bara sitter och läser så tycker jag att man gör det… 
M: Ok 
C: …för jag läser ju så mycket hemma så det är ju ingen idé att läsa i skolan med. 

 
 
Carl klass 7 
Carl är fåordig men ändå klar i sin uppfattning om läsning. Han säger att det helt enkelt inte kul.  
 

M: Något mer som du skulle vilja berätta för mig? 
C: Nja… 
M: Skulle du vilja läsa mer än nu till exempel? 
C: Nej… 
M: Inte? Varför inte då?  
C: Det är inte så kul att läsa, det är, det är långtråkigt. 

 
 
Bonnie klass 8 
Att Bonnie hyser ett intresse för läsning är klart då hon tycker att de får läsa för lite i skolan. Dessutom så 
betonar hon med kraft att det är tjocka böcker hon helst läser. Bonnie exemplifierar med att hon läser 
ganska mycket böcker, både fantasy och vanliga romaner. 
 

M: Ok. Eh, vilka böcker tycker du om att läsa? Om jag får fråga dig..? 
B: Eh, jag läser ganska mycket fantasy, och böcker, sen är det väl vanliga romaner 
också… 
M: Mm. 
B: …tjocka! 
M: Tjocka? 
B: Jaha! (skratt) 
M: Du läser tjocka. Ok, och du känner att du lär dig nåt av att läsa dom? 
B: Ja. Nej men man blir ju ganska allmänbildad. Men nu ska man väl inte säga att jag går 
runt här och säger att jag är jätteallmänbildad men… 
M: Jo, nu får du säga det. 
B: …ja men jag tror man lär sig massa… …nej men saker som man kanske inte skulle 
lära känna men som man har nytta av sen, i alla fall…[…] 
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bok som man själv fått bestämma och Anders tror att man kanske ”inte blir lika 
entusiastisk och kanske inte jobbar lika mycket” med en tråkig bok. 

 
 
Argumenten för vad som definierar det roliga är olika. Det kan vara så enkelt som i Annas fall att det 
roliga ligger i själva bestämmanderätten, eller som i Bennys och Anders fall där de kopplar det roliga i 
läsningen till att det resulterar i ett bättre arbetsresultat. Det som förenar eleverna i detta fall är dock det 
faktum att de alla vill att läsningen skall vara förknippat med något som är roligt. Det ska vara en 
lustupplevelse. 
 
Att eleverna tycker att det är roligare att läsa om de själva får välja är en åsikt som de alla ventilerar i 
någon form. De tycker alla att det är roligare av den anledningen att de då får en text som de tror kommer 
att passa dem bättre än om någon annan hade valt den åt dem. De ger uttryck för tankar som visar att de 
vet vad de vill ha och att de har en större möjlighet att få detta om de själva får välja texten. De söker en 
text som de vet att de gillar, de söker en text som ger dem tryggheten av igenkänning. Carl säger till 
exempel i samband med detta att det som är fördelen med att man får välja själv är att han då kan ta ”nåt 
som […] ser bra ut”. 
 
Sammanfattningsvis så vill eleverna välja böckerna själva för att de anser att det ökar deras chanser att 
finna något som de känner igen sig i, som det vet att de gillar, vilket i sin tur leder till en läsning som är 
betydligt mer lustfylld och givande. 
 
 
 
6.2 Elevernas läsintresse 
 
 
6.2.1 Elevintervjuerna 
Det viktigaste i mina elevintervjuer är att ta reda på vad eleverna anser om valet av litteratur. Intressant är 
dock även att se hur det förhåller sig med deras läsintresse. Att läsintresset som sådant kan påverka vilka 
åsikter man har om vem som ska välja föremålet för läsningen hävdar jag är ett mycket troligt samband. 
 
 
Caroline klass 7 
Carolines intresse för skönlitteratur är gott, därom råder inget tvivel. Däremot anser hon inte att läsning är 
någonting som man skall ägna sig åt i skolan. Trots att hon enligt egen utsago tycker att det är roligt att 
läsa, så anser hon att det är slöseri med tid att läsa i skolan. Att därmed anta att Caroline inte tycker att 
läsning är en skolaktivitet är inte alltför långsökt. Detta till skillnad mot skrivning som hon anser vara 
”riktigt” skolarbete. 
 

M: Ja, vad tycker du om att läsa böcker i skolan? 
C: Det är roligt att läsa. 
M: Det är roligt att läsa? 
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A: Nej, dom vill ju bestämma (skratt), så det är ju inte så bra. 
M: Varför vill dom det då?  
A: Makt! (Skratt) Nejdå.  
M: Tror du det? 
A. Ja. Nej dom vill väl ha lite mer koll sådär. Det är lättare för dom om alla läser samma 
bok också. Om man ska göra nåt. 

Anders klass 9 
Anders är till skillnad mot sin klasskamrat Anna mer resonerande och lugn i sina svar. Han tänker efter 
och levererar svaren på frågorna på ett genomtänkt sätt. 
 
Anders går på en annan linje än resten av de andra. Han anser inte att eleverna skall välja helt själva 
eftersom de då inte får samma grund att stå på. Det skulle även medföra att det blir svårare för lärarna att 
sätta betyg om eleverna inte läst jämförbar litteratur. Därför vill Anders att lärarna skall välja ut ett antal 
böcker och därmed skapa ett urval för eleverna. Att han ändå vill ha ett urval beror på att även han 
tycker att det viktigt att eleverna får en bok som de tycker är rolig. Just att den är rolig tycker Anders är 
viktigt eftersom han tror att man jobbar mycket bättre med en bok som man gillar än en som man ogillar. 
 

M: Ok, just böckerna som ni har, vem ska välja dem? Ska ni välja dem, eller ska läraren 
välja… 
A: Nej, jag tycker att läraren gör det så att det inte blir... För att jag tycker att det blir 
svårare för dem att sätta betyg och jag tycker att alla ska ha lika grund att gå på så att det 
är ungefär likadana böcker, så att det inte är kanske en lättläst bok och sen en skitsvår bok 
på tusen sidor. Så jag tycker att läraren ska välja böcker, men sen att man kanske får välja 
vilken man vill. Så man inte skiter i den för att man tycker att den är tråkig. 
M: Du menar att man får ett urval att välja av? 
A: Ja exakt. 
M: Ok. 
A: Det tror jag. Så att om den är tråkig kanske man inte blir lika entusiastisk och kanske 
inte jobbar lika mycket med den. 
M: Är det viktigt att den är intressant? 
A: Ja det är ganska viktigt tycker jag. 

 
 
6.1.2 Kommentar 
En kortfattad men klar slutsats från intervjuerna är att samtliga elever i någon form svarar att det är 
eleverna som skall välja böckerna. Anders anser visserligen att det är lärarna som först skall skapa ett 
urval, men att eleverna sedan skall få friheten att välja. Dessutom anser flera av eleverna att det är viktigt 
att det ska vara kul att läsa, för att de ska känna ett engagemang för litteraturen: 
 

Caroline säger att det inte är ”roligt att läsa” om man får en bok man inte alls tycker om. 
Carl tycker att det är roligare om han själv får välja boken, vilket är en åsikt han delar med 
Bonnie. Benny säger att det inte är någon vits att ”pina sig igenom en bok” som man inte 
gillar eftersom det i såfall ändå inte ger någonting. Anna tycker att det är roligare att läsa en 
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M: Tycker du att det är eleverna som ska välja det, eller är det läraren som ska välja eller 
ska man blanda? 
B: Ja alltså, man ska ju inte pina sig igenom en bok, man ska ju läsa den för att man gillar 
att läsa den. För annars ta man ju inte till sig någonting, då läser man ju bara rakt igenom 
och tänker knappt vad det står. 
M: Mm. 
B: Och då minns man ju inget heller, vad som har hänt. 
M: Ja, ok. 
B: Men om man gillar en bok, då går man ju in i boken och försöker tänka efter, vad är det 
som händer liksom, hur ser det ut liksom? Som till exempel jag läser ju Sagan om ringen. 
M: Ja. 
B: Det är ju väldigt sån bok att man ska tänka sig och man fäster sig mycket med den 
boken… 
M: Ja det är sant. Så du menar att det är bra om man väljer själv? Så att det… 
B: Ja 
M: …man är intresserad av det man läser? 
B: Ja för läraren tror jag dom tänker nog mer på det här att man ska, det ska vara mycket 
ordförråd liksom man ska lära sig väldigt mycket. 
M: Mm. 
B: Samtidigt som vi kanske, lite handling. Men jag tror inte det blir samma sak riktigt, alla 
har ju olika smak. 
M: Nej precis, det är sant. Alla har olika smak. Och du tror att (vi) lärare är lite mer ute 
efter att ni ska lära er… 
B: Ja. 

 
 
Anna klass 9 
Anna svarar blixtsnabbt och glatt på mina frågor och har sina åsikter klart formade. Hon är engagerad 
intervjun igenom och visar ett intresse för litteratur. 
 
Anna är på det klara med hur hon ställer sig till valet av litteratur. Det är eleverna och inga andra som bör 
ha bestämmanderätten. Hon säger att det är roligare att läsa en bok som man själv fått välja, och att det 
är bestämmanderätten i sig som är den viktiga faktorn. Hon upplever det som roligt att få bestämma och 
gillar inte att bli påtvingad böcker av andra. 
 
Hon tror liksom Benny inte att lärarna är av samma åsikt som henne, dock av en annan anledning. Hon 
tror att de vill bestämma vad som skall läsas eftersom det då blir enklare för dem att ha koll. 
 

M: Men vem ska bestämma vilka man läser då? Ska du… 
A: Eleverna! Och ja inom vissa gränser kanske. Nej men det är ju roligare att läsa en bok 
som man själv fått bestämt. Det är ju inte så kul om man säger du måste läsa den där. Det 
är ju roligare om man får bestämma lite. 
M: Ja det är ju sant. Men vad tror du lärarn tycker om det? 
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M: Vill du välja böckerna eller tycker du att någon annan ska välja böckerna åt er? 
C: Jag, ja eller jag ska välja.  
M: Ok, alltid eller? 
C: Jaa, för då tar jag väl nåt som, som ser bra ut. 
M: Ok, det är roligare om du själv få välja boken… 
C: Ja. 
M: …än om du inte får välja? 
C: Jaa. 

 
 
Bonnie klass 8 
Bonnie är en tystlåten tjej i klass åtta. Hon svarar lugnt och resonerande på mina frågor och verkar ha sina 
åsikter om skönlitteraturens roll i skolan klara. 
 
Bonnie vill välja sin litteratur själv eftersom hon tycker att det är bättre för alla om man får göra det. Med 
bättre för alla menar hon att alla kan välja en bok som passar deras egen nivå, så att alla kan arbeta efter 
sin egen förmåga. Vill man ha en tjock bok så skall man få det, och vill man inte det så ska man ha 
möjligheten att välja en tunnare. 
 

M: Vill du att ni ska välja dom själva eller att läraren väljer dom åt er? 
B: Nej jag tror man ska få vara med och välja själv och gå till biblioteket eller nånting, för 
då kan dom som läser mycket och har det lite lätt, kanske kan ta nån tjockare och lite 
svårare bok. 
M: Mm. 
B: Eller så kan man ta tunnare och lättare bok så blir det bättre för alla. 
M: Ja ok. Är det roligare att läsa om man får välja själv? 
B: Ja det tror jag. 

 
 
Benny klass 8 
Benny är en pratglad kille som gärna delar med sig av sina åsikter. Benny går i samma åttondeklass som 
Bonnie. 
 
Benny hävdar att det är viktigt att man gillar en bok för att det skall vara någon mening med att läsa den. 
Annars kommer man endast läsa boken rakt igenom utan att tänka på vad det står. Benny ger därmed 
valet av litteratur ytterligare en dimension. Han tar ett steg till när han hävdar att man inte har samma 
möjligheter att ta till sig innehållet om man inte gillar boken. 
 
Benny tror även att lärarna tänker mer på andra aspekter än att eleverna ska gilla den litteratur de läser. 
Han tror att de tänker mer på sådana saker som ordförråd och att man skall lära sig väldigt mycket. 
Därför vill Benny precis som Bonnie att eleverna skall få välja sin egen litteratur. 
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6 Resultat från intervjuerna 
 
 
6.1 Eleverna om valet av skönlitteratur 
 
6.1.1 Elevintervjuerna 
De elever som ingår i denna undersökning är alla från samma skola och går i klasserna sju till nio. När jag 
redogör för vad som har framkommit under intervjuerna kommer jag att kalla dem Caroline och Carl från 
klass sju, Bonnie och Benny från klass åtta, samt Anna och Anders från klass nio. De intervjuade lärarna 
går under namnen Daniella, Diana och Daisy, och kommer att presenteras mer ingående längre fram i 
resultatredovisningen. När vi diskuterade valet av litteratur, så svarade eleverna som följer nedan. 
Frågorna skiljer sig lite från intervju till intervju eftersom jag inte har färdiga frågor utan endast 
frågeområden. 
 
 
Caroline klass 7 
Caroline är en glad tjej i sjunde klass som ger ett intresserat intryck under intervjun. Hon svarar snabbt 
och klart på frågorna och visar upp ett gott intresse för litteratur.  
 
Vad Caroline har för uppfattning om litteraturval är otvetydigt. Hon är av den åsikten att det är hon själv 
som skall välja litteraturen. Detta av den enkla anledningen att hon då får läsa vad hon själv vill. Risken 
som finns om hon inte själv får välja är att hon inte tycker om boken, och då är  det heller inte roligt att 
läsa. 
 

M: […]böckerna som ni läser, vem ska välja dom tycker du? 
C: Hm, en själva. 
M: Själva? 
C: Ja då får man läsa vad man själv vill.  
M: På vilket vis är det bättre, att man läser vad man själv vill? 
C: Annars kanske man får en bok man inte alls tycker om, och då är det inget roligt att 
läsa. 

 
 
Carl klass 7 
Carl går i samma klass sju som Caroline och är intervjun igenom väldigt kort i sina svar och har inte 
samma engagemang inför intervjun som sin klasskamrat. 
 
Även Carl har en tämligen okomplicerad syn på valet av litteratur. Han är av åsikten att det är han själv 
som skall välja boken eftersom han då kan ta någonting som enligt honom verkar bra, och riskerar 
därmed inte att få något som av honom kan klassas som ”inte bra”. Det är helt enkelt  roligare om han 
själv får göra valet. 
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 Svenskämnet finns inte i någon absolut mening. När någon talar om ämnets kärna eller egentliga 
 uppgifter, kan det bara betyda att hon eller han menar att ämnet bör ha ett visst innehåll och vissa 
 uppgifter. Att exempelvis låta eleverna läsa svenska klassiker eller plugga grammatik anser 
 somliga vara viktiga uppgifter, men de finns inte ‘inneboende’ i ämnet.49 
 
I litteraturgenomgången har framkommit att det är viktigt att läsaren känner igen sig i en text, samt att 
även andra faktorer i ett möte med en text stämmer för att läsaren skall ställa sig positiv till läsningen. 
Detta är något som tydligt åskådliggörs i McCormicks repertoarmodell. Det innebär ett det är väldigt lite 
som kan skilja en lyckad läsupplevelse från en misslyckad. 
 
Framkommit har även att det är en stor skillnad på svenska och svenska. I två olika klassrum kan vitt 
skilda förhållanden råda, vilket är något Thavenius nämner. Detta bland annat beroende på vilken eller 
vilka ämnesuppfattningar som läraren bekänner sig till. Tre av dessa ämnesuppfattningar har vi genom 
Malmgren bekantat oss med. 
 
Tillsammans med lärarens individuella tolkning av de, gällande valet av litteratur, tämligen löst 
konstruerade kursplanerna kan detta leda i många olika riktningar. Vad de lärare och elever jag intervjuat 
har för uppfattningar om litteratur följer härnäst.

                                                 
49Thavenius, s. 16f. 
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Den tredje och sista ämnesuppfattningen är svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne. Där kan 
det viktigaste i ämnet mer sägas vara den realistiska prägel man försöker sträva efter då 
litteraturundervisningen skall sättas i ett sammanhang för ”att utveckla elevernas sociala och historiska 
förståelse då det gäller centrala humanistiska problem”. Ämnet betecknas även ”som ett historiskt 
humanistiskt bildningsämne som är öppet gentemot andra ämnen i skolan, särskilt SO-ämnena”42 
Dessa tre konstruktioner är teoretiska och är svåra att hitta i en renodlad form. Gunilla Molloy hävdar 
dock att de är applicerbara på lärare, då de flesta ändå lutar mer åt någon riktning i sina 
ämnesuppfattningar.43 
 
 
5.3.3 Andra om ämnets uppdelning 
Malmgrens uppdelning av svenskan i ett färdighetsämne, ett litteraturhistoriskt bildningsämne och ett 
erfarenhetspedagogiskt ämne diskuterar Karin Dahl i Jan Thavenius Svenskämnets historia.44 I 
samband med detta hävdar hon att det litteraturhistoriska bildningsämnet som tidigare haft en stor 
betydelse i svenskundervisningen nu är på väg att försvinna ut ur klassrummen. Hon påpekar att den 
erfarenhetspedagogiska synen som läget är nu, endast drivs fram av en minoritet av lärare och skolor 
och ännu inte har slagit igenom i Sverige. Dahl säger dock att det erfarenhetspedagogiska begreppet, 
och den ämnesuppfattningen som sådan, är på väg att stabiliseras på enskilda skolor och då främst i 
nybörjarundervisningen och de högre årskurserna. Hon säger att det dominerande ämnet trots det är det 
formaliserade färdighetsämnet, och hon hänvisar där till Jan Nilssons undersökning Ska vi kasta det 
sen?45. Nilsson har i sin undersökning funnit flera varianter av formaliserad undervisning präglad av bland 
annat fylleriövningar och reproduktion.46 
 
Påståendet om att det litteraturhistoriska bildningsämnet är på väg ut i periferien styrks av Gunnar 
Hansson, då han, i Den möjliga litteraturhistorien,47 hävdar att det är ett faktum, inom såväl 
undervisningen som kulturmiljön i övrigt, att litteraturhistoriens plats har förändrats. Han säger att det 
klassiska sättet att undervisa litteratur på har fått gett utrymme för andra metoder och sätt att undervisa.48 
 
Att ämnesuppdelningen enligt Malmgren är tredelad, och att det därför varierar i dagens klassrum om 
vad som är tyngdpunkten i svenskundervisningen, säger Jan Thavenius inte är något nytt. Thavenius 
hävdar att man med ordet modersmålsundervisning kan mena helt olika saker, och att dess innehåll har 
skiftat under olika tider och skolformer. Han säger bland annat att: 
 
 Ordet är alltså ett - svenska - men det elever och lärare gör när ämnet står på schemat kan vara vitt 
 skilda saker: olika vid skilda tider, olika i skilda skolformer, olika för pojkar och flickor, ibland 
 också olika i samma skola eller för skilda grupper av lärare. Det är viktigt att bli påmind om detta. 

                                                 
42Malmgren, s. 89. 
43Molloy, Gunilla, 1995: Reflekterande läsning och skrivning. Lund : Studentlitteratur, s. 67. 
44Thavenius, Jan, (red.) 1999: Svenskämnets historia . Lund: Studentlitteratur. 
45Nilsson, Jan: Ska vi kasta det sen? Utvecklingsarbete nr 5 från Utvecklingsavdelningen vid Lunds Universitet- 
Lärarhögskolan Malmö  
46Thavenius, s. 74. 
47Hansson, Gunnar, 1995: Den möjliga litteraturhistorien. Stockholm: Carlssons bokförlag. 
48Ibid, s. 9. 
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ha goda egenskaper, då i motsats till så kallad populärlitteratur.35 Han kommer under detta begrepp även 
in på kanonbegreppet och dess betydelse för val av litteratur. 
 
Ämnet engelska som sådant har betydelse i den meningen att bokvalet kan påverkas av inom vilken 
ämnesuppfattning man lägger sin tyngdpunkt. Ämnet engelska som han definierar det blir  i detta fall 
svenska då det är modersmål som han behandlar. Han specificerar inga ämnesuppfattningar utan betonar 
bara att de har en betydelse. 
 
Sarland diskuterar inte bara orsaker till varför en viss text väljs ut, utan också vikten av valet, då han 
liksom McCormick anser att en text kan upplevas väldigt olika av olika elever. Han talar om vikten av 
att finna sig själv i en text, och om vad som händer när man inte gör det. Han är där inne på samma 
resonemang som beskrivits ovan av Malmgren som hävdar att just igenkänning är en av de viktigaste 
faktorerna för en lyckad läsning.36 Sarland ser bland annat i sina undersökningar skillnader i hur personer 
av olika kön, ålder och begåvning uppfattar en text.37 Som exempel så visar han att läsningen av till 
exempel James Herberts The Fog skiljde sig åt mellan pojkar och flickor i samma ålder. Ett avsnitt i 
texten som behandlade pojkar och sexualitet var tydligt uppskattat av flickorna och framkallade fniss och 
skratt. Pojkarna däremot nämnde knappt avsnittet, och de som ändå gjorde så tyckte inte att det var 
roligt.38 
 
 
5.3.2 Svenskämnets betydelse 
Sarland beskriver hur ämnet och ämnesuppfattningen har en betydelse för hur bokvalet görs.  
Ämnesuppfattningar är något som också Lars-Göran Malmgren redogör för i Svenskundervisningen i 
grundskolan39. Han isolerar tre olika ämnesuppfattningar, vilka nedan kortfattat kommer att 
presenteras, som enligt honom finns hos lärarna i Sverige. 
 
Den första ämnesuppfattningen kallar han för svenska som ett färdighetsämne där undervisningen 
bygger på en formalisering av färdighetsträningen och där ”huvudtanken är att eleverna skall lära sig 
behärska den formella teknik som är förbunden med olika språkliga delfärdigheter”.40 I denna variant blir 
svenskämnet, hävdar Malmgren, först och främst ett språkämne. 
 
Den andra kallar Malmgren för svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne där förmedlingen 
av det kulturarv vi har är det viktigaste. Han diskuterar förekomsten av den kanon som finns, och 
nämner att syftet med denna ämnesuppfattning bland annat är ”att eleverna i skolan ska få en gemensam 
kulturell referensram genom att läsa klassikerna, de texter som står sig genom tiderna”.41 
 
                                                 
35För mer om populärlitteraturbegreppet läs bland annat Skardhamar, Anne-Kari, 1994: Litteraturundervisning i 
grundskolan. Lund: Studentlitteratur, s. 81ff. 
36Sarland, s. 79-90, 91-101. 
37Ibid, s. 115ff. 
38Ibid, s. 52f. 
39Malmgren, Lars-Göran, 1996: Litteraturundervisning i grundskolan. Lund: Studentlitteratur. 
40Ibid, s. 87. 
41Ibid, s. 88. 
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5.3 Textvalet och vilka faktorer som spelar in  
 
5.3.1 Sarlands bokvalsmodell 
I anknytning till textval, vill jag i sin helhet nämna Charles Sarlands teori om vad som styr en lärares val 
av text. Han skriver i Young People Reading: Culture and Response32 om de faktorer han anser spelar 
in. Han har konstruerat en modell där lärarens argument för bokval (Reasons for book choise) är 
placerat i mitten. Omgivande är fem faktorer i tur och ordning kallade läraren, institutionen, eleven, 
boken och ämnet engelska:33 
 

                     The institution 
 
 
 
 
 The teacher  Reasons for  The pupil 
   book choice 
 
 
 
 
                      The subject       The book 
                      of english 
 
Figur 2: Sarlands modell över vad som styr bokvalet34 
 
 
Kortfattat så säger han som följer. 
 
Institutionen har en betydelse på så vis att val av litteratur bland annat kan göras på grund av att det är 
den enda litteraturen som finns i skolans bokförråd, eller att de helt enkelt passar bra att lägga in i det 
undervisningsklimat som råder inom institutionen. 
 
Under kategorien läraren lägger han in sådana faktorer som att läraren kan ha valt en bok för att 
uppfylla mål som ligger inom dennes egna personliga sfär. Till exempel att läraren helt enkelt själv gillar 
boken. 
 
Eleven är en faktor i den bemärkelsen att en bok kan vara önskad av eleverna själva, eller att läraren 
har eleven i fokus då denne vill utveckla deras språk till en högre nivå. Att en bok  som sådan kan ha en 
betydelse motiverar han med att det finns böcker som kan väljas utifrån det att den som sådan kan anses 

                                                 
32Sarland, Charles, 1991: Young People Reading: Culture and Response. Open University Press, s. 14. 
33Ibid, s. 7ff. 
34Ibid, s. 8. 
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som Ullström nämner i Likt och olikt då han tillämpar McCormicks modell på mötet mellan just läraren 
och eleven. Han nämner i samband med detta att läraren normalt har tolkningsföreträde i sådana 
situationer.27 En sådan konflikt är något som Molloy beskriver när hon redogör för en elevs uppfattning 
av William Goldings Flugornas herre. Boken var vald av läraren bland annat för att ge eleverna en 
läsupplevelse. Eleven förkastade dock boken då hans litterära repertoar inte överensstämde med 
bokens. Läsupplevelsen som läraren eftersträvade uteblev därmed på grund av missmatchningen.28 
 
 
5.2.2 Igenkänning 
Lars-Göran Malmgren diskuterar viktiga faktorer vid läsning av skönlitteratur då han i Den Konstiga 
konsten29 nämner att läsarens tidigare erfarenheter och förväntningar spelar in i vad som sker i mötet 
med texten. Erfarenhet och förväntning är två av de påverkande faktorer som McCormick hävdar ingår i 
den läsandes båda repertoarer och som hon anser vara viktiga för hur en läsare positionerar sig inför en 
text. McCormicks repertoarteori rymmer mycket mer än endast erfarenheter och förväntningar, men på 
den punkten tangerar hon och Malmgren varandra. Malmgren säger vidare att ”en pedagogisk slutsats 
är att en text som man väljer i en speciell situation måste innehålla en möjlighet för eleverna att känna 
igen sig för att sättet att läsa ska kunna utvecklas”.30 
 
Vikten av igenkänning framkommer även i Ingrid Björkmans artikel om skönlitteraturens betydelse för 
kvinnornas frigörelse i Kenya. Där framkommer att ett och samma litterära verk får väsentligt olika stort 
genomslag beroende på vilka det är som läser verket. Hon gjorde en studie på två olika grupper av 
kvinnor av två olika folkslag med olika syn på livet. Björkman förklarar det utifrån en receptionsteoretisk 
ram och hon hävdar att ”igenkänning av något slag, en förförståelse, är därför en förutsättning inte bara 
för att utveckla ny kunskap utan även för att kunna ta till sig en text”.31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27Ullström, s. 30. 
28Molloy, 2003, s. 143-148. 
29Malmgren, Lars-Göran, 1986: Den konstiga konsten. Lund: Studentlitteratur, s. 98. 
30Ibid, s. 113. 
31Björkman, Ingrid, 1991: Litteratur för frigörelse, i SLÅ 91, Läsning pågår. Stockholm: Svensklärarföreningen, s. 196. 
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uppbyggd enligt vissa mönster, är olika läsare vana vid speciella mönster, och har därför sin egen 
uppfattning om vad som hör till och kan klassas som god litteratur.25 
 
 

  IDEOLOGI 
 
 

Litterär              Allmän 
 

                  LÄSARENS REPERTOAR 
 
 
 
 Litterär              Allmän 
 
 
                 Läsningens kontaktyta 

                              (matchning av repertoarer) 
 

 
 Litterär              Allmän 
 
 
 
                    TEXTENS REPERTOAR 
 

Litterär            Allmän 
 
 
     IDEOLOGI 
 
 
Figur 1: McCormicks repertoarmodell26 
 
 
Sten-Olof Ullström har i ovanstående modell översatt McCormicks modell. I den kan man tydligt följa 
de olika konflikterna och mötena mellan text och läsare som inträffar när deras repertoarer möts i 
läsningens kontaktyta. 
 
Vid läsning av en text finns då alltid risk för en konflikt om repertoarerna inte matchar varandra. En 
konflikt som kan uppstå framför allt mellan läsaren och texten. Dock även mellan läraren och eleven om 
läraren väljer en bok utifrån sin egen repertoar och den därefter inte matchar elevens. Detta är en konflikt 

                                                 
25Molloy, 2003, s. 54f. 
26Ullström, Sten-Olof, 2002: Likt och olikt. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, s 31. 
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med betydelse för människors sätt att leva och tänka”.20 Även denna formulering är öppen för tolkning 
och subjektivitet då det enda förbehållet som finns för litteraturen är att den skall ha betydelse. Båda 
dessa formuleringar är hämtade från uppnåendemålen avsedda för årskurs nio, och är de enda som där 
kan sägas behandla vilken litteratur som skall läsas. Inte heller finns det några riktlinjer för hur den 
litteratur som skall användas skall väljas ut. Det anges endast vilka egenskaper litteraturen som sådan 
skall ha, och inte några specifika verk, eller vem som i slutänden bär ansvaret att välja ut dem. 
 
Styrdokumenten ger då följaktligen den lärare som står inför att göra sitt val av litteratur en stor frihet att 
på egen hand välja ut det som denne finner passande för sin undervisning. En frihet att använda vilket 
enskilt verk som helst så länge det inte strider mot övriga mål i läro- och kursplanerna. Denna frihet finns 
då det finns såväl en ämneskaraktär som är utförligt beskriven  som det finns mål att sträva efter som 
tydligt poängterar skönlitteraturens roll i skolan, samtidigt som det är väldigt lite skrivet om vilken 
litteratur som skall uppfylla dessa mål. 
 
 
5.2 Texten och läsaren 
 
5.2.1 Allmän och litterär repertoar 
I Att läsa skönlitteratur med tonåringar21 redogör Gunilla Molloy för receptionsteoretikern Kathleen 
McCormicks teorier om läsning tagna ur hennes The Culture of Reading and the Teaching of 
English.22 McCormick ser enligt Molloy läsningen som en process som går mellan läsare och text. 
McCormicks antagande är att både läsare och texter äger en allmän och en litterär repertoar. 
 
Med allmän repertoar menar McCormick att varje gång vi läser en text från till exempel en annan kultur 
eller annan tid så möter vi föreställningar och tankesätt som inte är identiska med våra egna. Dessa 
föreställningar och tankesätt ger texten en allmän repertoar. Inte bara texten utan även läsaren som 
person besitter en uppsättning av kulturella erfarenheter och föreställningar som ger denne dess egna 
allmänna repertoar. Vid varje lästillfälle möts alltså två allmänna repertoarer, textens och läsarens. Detta 
medför att McCormick anser att samma text kan påverka oss människor väldigt olika då vi inte har 
samma allmänna repertoarer eftersom vi alla är olika som individer.23 
 
Den litterära repertoaren utgörs även den dels av textens litterära repertoar och dels av läsarens. 
McCormick hävdar att textens litterära repertoar är uppbyggd av ”de litterära konventioner som styr 
den och av formella strategier. De flesta berättelser har exempelvis en handling och ett persongalleri och 
skildras ur en viss synvinkel”.24 Det handlar kortfattat om textens uppbyggnad. Vad gäller läsarens 
litterära repertoar handlar det om dennes vana vid just denna uppbyggnad. Precis som en bok är 

                                                 
20Ibid, s. 4. 
21Molloy, Gunilla, 2003: Att läsa skönlitteratur med tonåringar. Lund: Studentlitteratur. 
22McCormick, Kathleen, 1994: The culture of reading and the teaching of english. Manchester and New York: 
Manchester University Press 
23Molloy, 2003, s.52f. 
24McCormick, s. 81. Citerad av Molloy 2003, s. 54f. 
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5 Litteratur/tidigare forskning 
 
 
5.1 Styrdokumenten - vad säger de om skönlitteratur? 
 
5.1.1 Den prioriterade litteraturen 
Vad gäller styrdokumenten har jag inte använt mig av Lpo 9415 utan jag har gått direkt in på de aktuella 
kursplanerna för svenskämnet. Jag har studerat dessa och inriktat mig på skönlitteratur för att få klart för 
mig vilka ramar som en lärare i svenska har att förhålla sig till då de planerar sin undervisning. Vad som 
framgår är att ramarna inte är så omfattande och detaljerade vad gäller litteraturvalet, men att det vid en 
närmare granskning ändå är helt klart att skönlitteratur är eller bör vara en prioriterad del av 
svenskundervisningen. Detta framgår bland annat under den första och femte punkten under mål att sträva 
mot. Där står att skolan i sin undervisning skall sträva efter att eleven ”utvecklar sin fantasi och lust att 
lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget intresse”,16 samt att eleven 
”utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och anpassa läsningen och 
arbetet med texten till dess syfte och karaktär”.17 Under rubriken ämnets karaktär och uppbyggnad står i 
första stycket att: 
 

Skönlitteraturen filmen och teatern öppnar nya världar och förmedlar erfarenheter och upplevelser 
av spänning, humor tragik och glädje. Skönlitteratur, film och teater hjälper människan att förstå sig 
själv och världen och bidrar till att forma identiteten. Skönlitteratur, film och teater ger möjligheter till 
empati och förståelse för andra och för det som är annorlunda och för omprövning av värderingar och 
attityder. Därigenom kan motbilder formas till exempelvis rasism, extremism, stereotypa könsroller och 
odemokratiska förhållanden. När ungdomar möter skönlitteratur film och teater innebär det också 
möjligheter för dem att tillägna sig litterära mönster och förebilder.18 

 
 
Skönlitteratur är alltså en prioriterad del av svenskundervisningen, något som kan ses under såväl ämnets 
karaktärsbeskrivning som under mål att sträva mot. Detta innebär att lärare har en skyldighet att använda 
sig av skönlitteratur för att skapa denna ämneskaraktär och därmed uppnå de mål som skall strävas mot. 
 
 
5.1.2 Kursplanerna om litteraturvalet 
Om vilken skönlitteratur som skall läsas står inte mycket alls, förutom att eleverna skall läsa ”till åldern 
anpassad litteratur från Sverige, Norden och från andra länder”.19 Denna formulering har den egenskapen 
att den faktiskt inte utesluter någon skönlitteratur alls så länge den är till åldern anpassad. Dessutom står 
det att ”eleven skall kunna läsa, reflektera över och sätta in i ett sammanhang några skönlitterära verk 

                                                 
15Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94  (1998). Stockholm: 
Utbildningsdepartementet. 
16Skolverket Kursplaner 2000 www.skolverket.se, s. 1. 
17Ibid, s. 2. 
18Ibid, s. 3. 
19Ibid, s. 4. 
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16 år. Till detta tas hänsyn såtillvida att såväl föräldrar som elever har tillfrågats skriftligt. Detta gjordes i 
god tid innan intervjuerna genom att eleverna fick ta med en lapp hem för underskrift av såväl eleverna 
själva som föräldrarna. 
Som ett led i de etiska övervägandena så kommer de intervjuade i min text att vara oidentifierbara så långt 
som möjligt är, och får därför fingerade namn som på inget sätt kommer att kunna röja deras egentliga 
identitet. Detta dock inte bara på grund av anonymiseringen som sådan, utan även av respekt för deras 
personliga integritet. 
 
 
4.5 Metoddiskussion 
 
När jag själv i efterhand har möjlighet att granska de metoder som jag använt mig av i mina 
undersökningar så finner jag några saker som är värda att tänka på i ett framtida projekt av liknande art. 
Framför allt tänker jag på intervjuerna. 
 
Skulle jag ännu en gång genomföra en intervjuundersökning så skulle jag antagligen välja en mer 
strukturerad form av intervju för att vara mer säker på att få ett material som är så idealiskt som möjligt att 
arbeta med. Att använda sig av halvstrukturerade intervjuer innebär att det lätt svävar ut på 
oväsentligheter, vilket i sin tur innebär att det kan vara svårt att verkligen få konkreta svar på sina 
frågeställningar. 
 
Inspelningen av intervjuerna gick utan problem och det var heller ingen av de intervjuade som hade några 
invändningar mot detta. De tyckte liksom jag att det var ett smidigt sätt att registrera en intervju istället 
för att behöva anteckna. En annan sak som fungerade smidigt var valet av lokal. Alla intervjuer förflöt 
utan störande inslag vilket är en förutsättning för en avslappnad intervju. Farhågorna jag hyste med att 
intervjua eleverna enskilt var obefogade. Jag tror att det till stor del kan bero på att de kände sig trygga i 
övrigt eftersom de kände till lokalen väl samt var befriade från yttre störningsmoment. 
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nå fram till ett bra material att arbeta med. Nödvändig framförallt då jag har stora problem med att 
anteckna samtidigt som jag lyssnar utan att släppa blicken på den intervjuade. Ögonkontakt är som Trost 
nämner viktigt framför allt för att det hör till vår kultur att man skall ha ögonkontakt med den personen 
man talar med, samt att det visar att man är intresserad av det som den intervjuade har att säga.10 För 
övrigt så säger han också att det är viktigt att se den intervjuade då den mycket väl kan understryka ”det 
sagda med att gestikulera”.11 
 
 
4.3.3 Intervjufrågorna 
Jag har under mina intervjuer inga färdiga frågor, utan jag har vissa områden som jag vill att intervjun ska 
handla om, särskilda frågeområden som Trost benämner det. Han tillägger även att det vid en kvalitativ 
intervju inte är lämpligt med helt färdiga frågeformulär innehållande frågor som skall ställas i en specifik 
ordning. Det är istället viktigare att den intervjuade får vara med och sätta agendan. Därför kommer inte 
heller frågeområdena att alltid komma i samma ordning, utan den får avgöras av situationen och av hur 
samtalet utvecklas.12 För att se till att alla de områden som jag vill ska bli berörda även blir så, kommer 
intervjuerna att få varierande längd då jag föredrar att inte avbryta den intervjuade om denne kommer in 
på ett sidospår som inte är direkt relevant för min undersökning. Detta medför att min intervju får en 
halvstrukturerad karaktär då det inte är ett ostrukturerat öppet samtal helt utan restriktioner, men heller 
inte ett hårt strukturerat frågeformulär. Detta är även den form som Kvale hävdar att den kvalitativa 
intervjun vanligen har.13 
 
 
4.3.4 Enskilda intervjuer eller inte 
Jag väljer att intervjua såväl lärarna som eleverna enskilt, då det annars kan uppstå situationer då den 
intervjuade av olika skäl kanske inte vågar eller vill säga något som skulle framkommit vid ett enskilt 
samtal. Dessutom så vill jag undvika det som Trost benämner majoritetssynpunkter. Jag vill att de 
intervjuade ska säga det som de själva tycker utan påverkan från andra personer.14 
 
Risken med att ha intervjuerna enskilt är naturligtvis att de intervjuade kan känna sig mindre trygga, men 
det är i detta fall en risk jag är villig att ta. Dessutom så är det enklare för mig att bevara den viktiga 
anonymiseringen av de intervjuade som jag som intervjuare är skyldig att hålla, då det bara är jag som vet 
vad som har sagts eller inte har sagts 
 
 
4.4 Etik 
 
Vad gäller eleverna bör dessutom nämnas att man som intervjuare är hänvisad till de som vill och som 
samtidigt för sina föräldrar får delta i undersökningen, då deras medgivande krävs när eleverna är under 

                                                 
10Trost, s. 47f. 
11Ibid, s. 48. 
12Ibid, s. 25. 
13Kvale, s. 32. 
14Trost, s. 24. 
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4.2 Urvalskriterier 
 
Undersökningen innehåller intervjuer med såväl elever som svensklärare. Eleverna är utvalda på så vis att 
det är två elever ur varje årskurs 7-9 och av varje kön som är representerade. Köns- och åldersaspekten 
är ingen huvudfråga i detta arbete, men är något jag är medveten om kan spela in. För att göra en 
heltäckande studie om elevers åsikter om skönlitteratur, eller åsikter av vilken art som helst, bör man 
skapa sig ett stort urval av personer som är representativa vad gäller även andra faktorer än bara ålder 
och kön. Jag menar att sådana faktorer som bostadsförhållanden, akademisk bakgrund hos föräldrarna 
eller inte, invandrartäthet med mera mycket väl kan tänkas ha betydelse. Till dessa faktorer tas dock inte 
hänsyn, utan jag begränsar mig till vad som är möjligt inom detta arbetes ramar. Därför begränsar jag 
mig till att skapa ett urval som bygger på endast ålder och kön. 
 
Urvalet i övrigt är snarare vad Jan Trost benämner ett bekvämlighetsurval, då det inte är helt enkelt att få 
svensklärare, eller vilka lärare som helst för den delen, att ställa upp på intervjuer som handlar om deras 
yrkesutövning. Med bekvämlighetsurval så menar jag i mitt fall att jag fått hålla tillgodo med de lärare som 
velat ställa upp på att bli intervjuade. Det faller sig så att de tre lärare som ingår i min studie samtliga är 
kvinnor under trettio. De har lite varierande erfarenheter av läraryrket men kan ändå sägas vara i början 
av sitt yrkesutövande.9 
 
 
4.3 Intervjuernas genomförande 
 
4.3.1 Platsens vikt för intervjuresultatet 
Platsen för intervjuerna är med avsikt lagd på en plats där både intervjuare och de intervjuade känner sig 
väl hemma, vilket framför allt är viktigt i elevintervjuerna då de annars eventuellt kan känna att de är i ett 
visst underläge gentemot intervjuaren. Detta gäller dock även vuxna emellan, och jag strävar efter att 
undvika dylika fällor genom att försöka skapa en avslappnad miljö. Denna miljö får jag då jag har 
möjligheten att boka in ett rum som tidigare använts som personalkök på de intervjuades egen skola, 
men som nu bara tjänar som reservrum för olika aktiviteter. Jag disponerar detta rum under alla mina 
intervjuer, och eftersom alla som eventuellt brukar använda detta rum är införstådda med detta så är 
risken för att bli störd minimal. Dessutom så känner både lärare och elever sig hemma där och ingenting 
är för dem obekant. 
 
Samtliga intervjuer förutom den med läraren Daisy genomförs på ovan nämnda ställe. Intervjun med 
henne genomförs i hennes hem då ett pressat tidsschema utesluter andra alternativ. 
 
 
4.3.2 För och emot inspelning 
Intervjuerna spelas som tidigare nämnts in för att underlätta bearbetningen av materialet. Inspelningen 
kan även den fungera som lite av ett nervositetsframkallande moment, men är för mig nödvändig för att 

                                                 
9Trost, s. 71. 
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4 Metod 
 
 
4.1 Val av angreppsvinkel och bearbetningsmetod 
 
4.1.1 Kvalitativ eller kvantitativ metod 
För att uppnå mitt syfte, för det är i längden syftet med arbetet som är det avgörande för vilken empirisk 
metod man använder sig av, använder jag mig av en kvalitativ undersökningsmetod. Att det är syftet som 
är avgörande skriver Annika Lantz i Intervjumetodik2 då hon betonar vikten av att definiera detta. Först 
därefter ska man besluta sig för vilken metod som är aktuell för den specifika undersökningen.3 Jag 
använder mig av kvalitativa intervjuer då det är de enskilda personerna i sig som är intressanta. Jan Trost 
skriver i Kvalitativa intervjuer4 att om det ”gäller att förstå eller att hitta mönster ska man göra en 
kvalitativ studie”5, eller som Lantz uttrycker det att ”kvantitet bestämmer mängd och kvalitet 
bestämmer art”.6  
 
Jag använder mig av intervjuer av den anledningen att jag anser att frågeställningarna som sådana är för 
komplexa för att kunna undersökas med hjälp av till exempel en enkät. Samtalet har dessutom i mitt 
tycke en större potential då risken för missuppfattning av frågorna är mindre vid en intervju än vid en 
enkät. Jag anser även att om man är intresserad av den enskilde människans åsikter, för att sätta dessa i 
relation till en annan människas, är det ett måste att personligen träffa dessa personer för att på allvar 
kunna urskilja deras uppfattningar. 
 
 
4.1.2 Materialbearbetning 
När intervjuerna är utförda så transkriberar jag dessa för att få en större överblick över materialet. 
Steinar Kvale hävdar att utskriften gör att intervjusamtalet får en form som lämpar sig bättre för analys.7 
 
Transkriptionerna skrivs ut i vanliga papperskopior, även detta för att få en överblick över materialet och 
för att lättare kunna jämföra de olika intervjuade personernas utsagor. Trosts argument mot 
transkribering är framförallt den tid som krävs och den kostnad som det uppbär att skriva ut banden. Att 
det tar tid är jag medveten om, men jag upplever att fördelarna med att slippa anteckna definitivt 
överväger alla eventuella nackdelar.8 
 
 
 
 

                                                 
2Lantz, Annika, 1993: Intervjumetodik. Lund: Studentlit teratur. 
3Ibid, s. 24. 
4Trost, Jan, 1993: Kvalitativa intervjuer . Lund: Studentlitteratur. 
5Ibid, s. 12. 
6Lantz, s. 32. 
7Kvale, Steinar, 1997: Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, s.155. 
8Trost, s. 29. 
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För att kunna få den kunskap jag behöver om detta så gör jag som Otto Laurits Fuglestad, jag skriver. 
Han säger: ”Texten på papperet blir vandringar i våra inre landskap. På denna vandring gör vi upptäckter 
som vi inte skulle ha gjort om vi inte påbörjat denna vandring, om vi inte börjat skriva.”1 Så låt vandringen 
börja. 

3 Genomförande 
 
 
Valet av metod är grundat på mina frågeställningar och hur jag bäst skall få svar på dessa. Där har 
metodlitteraturen fungerat som ett stöd för att utröna vad som i denna undersökning är mest effektivt. 
Därefter har jag utfört mina empiriska undersökningar baserade på dessa metodiska överväganden för 
att få ett material att bearbeta och analysera. Mina val av metoder motiveras och redogörs för i 
metoddelen. 
 
För att bilda en bakgrund till mina frågeställningar har jag i litteraturdelen tagit upp såväl läro- och 
kursplaner, som facklitteratur med anknytning till ämnet. Där behandlas och jämförs olika källor och 
teorier och sätts i relation till dessa frågeställningar. 
 
De resultat som jag får redovisar jag på två olika sätt. Vad gäller de lärare som jag intervjuar så 
presenteras de i form av personporträtt där deras åsikter kommer att redovisas. Vad gäller eleverna har 
jag med hjälp av citat använt mig av delar av intervjuerna för att belysa deras inställning till val av texter 
och litteratur.  
 
Att jag använder mig av skilda redovisningssätt beror på att jag i elevernas fall har ett intervjumaterial 
som är väldigt rakt på sak, medan intervjuerna med lärarna har ett större inslag av diskussionskaraktär. 
Därför anser jag att det i lärarnas fall krävs en redovisningsform som är mer redogörande. 
 
Efter redovisningen av resultaten, i form av personporträtt för lärarna och den mer fragmentariska 
redovisningen av elevernas uppfattningar, så följer en diskussion av dessa satta i relation till mina 
frågeställningar samt den teoretiska bakgrund jag tidigare diskuterat. 

                                                 
1Fuglestad, Otto Laurits, 1999: Pedagogiska processer. Empiri, teori, metod. Lund: Studentlitteratur, s. 151. 
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1 Syfte 
 
 
Syftet med mitt arbete är att redogöra för vad ett antal elever och lärare har för uppfattningar om valet 
av skönlitteratur i svenskundervisningen. Jag vill ta reda på vad det är som styr en lärares val av litteratur, 
vilka konsekvenser det kan få, och även vilka konflikter som kan uppstå mellan lärare och elev på grund 
av detta. 
 
Följande frågeställningar är i fokus för min undersökning: 
 
  
 - Vad är det som ligger till grund för lärares litteraturvalsstrategier? 
  
  
 - Vilka uppfattningar har eleverna om valet av litteratur i undervisningen? 
  
  

- Vilka eventuella konsekvenser och intressekonflikter kan uppstå när lärarens 
litteraturvalsstrategier och elevens uppfattningar om litteraturvalet möts? 

 
 
 

2 Bakgrund 
 
 
Anledningen till att jag i detta arbete vill lägga mitt fokus på valet av skönlitteratur och konsekvenserna av 
detta, är att jag anser att den text som eleven skall läsa är en av de viktigaste pedagogiska byggstenarna 
inom litteraturundervisningen. I mitt tycke börjar inte undervisningen med de övningar som följer efter att 
en elev har läst en specifik text, utan den börjar redan då texten skall väljas ut. 
 
Speciellt viktigt för mig är detta därför att den utbildning som jag själv har fått under mina år som 
lärarstudent främst har inriktat sig på litteraturhistoria, och mycket mindre på vad som egentligen styr valet 
av de texter som används i skolan. Det har inte varit någon större betoning på vare sig varför-frågorna 
kring litteratur, eller för den delen kanonfrågor. Detta är den stora anledningen till att jag vill ta reda på 
vad människorna som verkligen är inblandade tycker, nämligen lärarna och eleverna. Särskilt intressant 
tycker jag att det är att få ta del av elevernas åsikter om detta, då det  trots allt är de som ska läsa texten 
och i slutänden arbeta med den. 
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för utifrån vilka premisser som ett antal undervisande lärare grundar sina litteraturval, och försöker även 
att ge en förklaring till varför. Detta ställs sedan i relation till vad ett antal elever anser om hur litteratur 
skall väljas, samt vilka konflikter som kan uppstå när lärarens och elevens åsikter om litteraturval möts. 
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