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ABSTRACT 
 
Det övergripande syftet i denna uppsats är att undersöka svårigheter och möjligheter 
som gymnasielärare upplever i sin litteraturundervisning, dels i uppgiften att 
stimulera och utveckla elevernas läsning, dels i uppgiften att utveckla en 
undervisning som integrerar det övergripande demokrati- och värdegrundsarbetet. 
 
För att söka svar på hur lärare tänker kring de didaktiska frågorna Hur? och Varför? 
i samband med litteraturläsning och demokrati- och värdegrundsarbete, har vi 
intervjuat tio gymnasielärare på tre olika skolor. I vår teoretiska bakgrund utgår vi 
från receptionsteoretisk forskning och teoribildning, aktuell didaktisk forskning inom 
svenskämnet samt Olga Dysthes teorier om det flerstämmiga klassrummet. Den 
teoretiska bakgrunden ligger som grund för inriktningen på frågeställningarna, samt 
analysen av intervjuerna. 
 
De svårigheter i litteraturundervisningen som kommer till uttryck är tidsbrist och 
stora undervisningsgrupper; elevers bristande språkliga och litterära kompetens samt 
avsaknaden av en medveten didaktiska diskussion i ämneslagen. Samtidigt ser 
lärarna stora möjligheter att i litteraturläsningen och litteratursamtalet både 
aktualisera demokrati- och värdegrundsfrågor och tillämpa ett demokratiskt 
förhållningssätt. 
 
Nyckelord: litteraturläsning, litteratursamtal, receptionsforskning, demokrati- och 
värdegrundsarbete, styrdokument. 
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1 INTRODUKTION 
 
Läsning är, och har alltid varit, ett grundläggande moment i skolarbetet. Att lära sig 
läsa förknippas med att erövra en nyckel till kunskap, frihet och självständighet. För 
de flesta barn är skolstart detsamma som att lära sig läsa, och glädjen är stor när den 
magiska koden är knäckt. Samtidigt är det vår uppfattning, grundad på egen 
lärarerfarenhet och lärarkollegors utsagor, att barn och ungdomar läser allt mindre 
skönlitteratur, och att läsförståelsen i skolan blir allt sämre, även bland de elever som 
benämns som ”goda” läsare. Detta får konsekvenser för undervisningen och 
elevernas möjligheter till inlärning och kunskapsutveckling i de olika skolämnena, 
men väcker också frågan vilken betydelse det får för den personliga, intellektuella 
utvecklingen. 
 
På frågan vad syftet är med att läsa litteratur i skolan finns olika svar. Många 
svensklärare idag delar erfarenheten av att det kan vara svårt att motivera eleverna 
till litteraturläsning; kanske ligger det närmast till hands att ge ett svar som visar 
vilken nytta den kan ha.  Ett vanligt svar är att det är bra för lästräningen, dvs. 
läsningen har ett instrumentellt värde för undervisningen och kunskapsinhämtningen 
i de övriga skolämnen. Ett annat svar som också betonar nyttoaspekten är att det 
utvecklar ordförrådet samt ger en bra allmänbildning om hur människor tänkte och 
levde förr.  
 
Frågan om varför vi läser litteratur i skolan leder över till frågan om hur vi läser; 
båda frågorna handlar om vad vi konkret gör på litteraturlektionerna.  Naturligtvis är 
det viktigt att utveckla läsförmåga och ordförråd, liksom att få en bred 
allmänbildning, men litteraturläsningen har ett egenvärde som bör vara överordnat 
dess instrumentella värde. Även frågan om vilken litteratur som ska läsas är 
betydelsefull. Diskussionen om värdet av att upprätta en litterär kanon för den 
svenska skolan är aktuell i skol- och kulturdebatten sedan några år tillbaka. Det är en 
viktig frågeställning ur många perspektiv, men vi kommer inte att ta upp den i det 
här arbetet. 
 
Att lära unga människor läsa och skriva är inte bara skolans första uppgift, utan 
också ett demokratiskt samhälles kännetecken. I de politiska styrdokument som 
reglerar skolans verksamhet1 finns som ett överordnat begrepp demokrati- och 
värdegrundsarbetet. Skolan ska inte bara förmedla grundläggande värderingar i fråga 
om människosyn och demokrati, utan också bedriva en verksamhet som genomsyras 
av dessa värderingar. Det betyder att även litteraturläsningen och 
litteraturundervisningen ska vara en del i detta arbete, och präglas av ett 
demokratiskt förhållningssätt.  
 
Som lärare i ämnet svenska står vi därför inför en utmaning att, i en tid då 
litteraturläsningen bland unga minskar, bedriva en litteraturundervisning som både 
ökar läsförmågan, men framför allt ger tillfälle till reflektioner över människans 
komplexa tillvaro och främjar ett demokratiskt förhållningssätt. 
 

                                                 
1 De politiska styrdokument vi här avser är Skollagen, Läroplan för de frivilliga skolformerna(Lpf94),  
kursplan och kursmål för Svenska A och B. 
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2 BAKGRUND  
 
Inom litteraturforskningen finns en gren som kallas receptionsforskning, där man 
undersöker vad som sker i läsprocessen, dvs. i mötet mellan den enskilde läsaren och 
den (litterära) texten. Genom att på olika sätt beskriva detta möte kan man upptäcka 
de faktorer som underlättar respektive försvårar läsarens möjlighet att skapa mening i 
sin läsning. Forskningen har en direkt didaktisk inriktning eftersom den 
huvudsakligen bygger på undersökningar av elevers uppfattningar av litteraturläsning 
i skolan, och kan därför vara ett redskap för lärare i arbetet med att introducera och 
diskutera litteratur och läsning med sina elever. 
 
Receptionsteoretikerna betonar både litteraturläsningens egenvärde och den enskilde 
läsarens betydelse för skapandet av mening i läsningen, men menar också att 
elevernas samtal kring läsningen är en förutsättning för en ytterligare fördjupning 
och förståelse. Läsning uppfattas inte enbart som introvert förströelse, utan som en 
väg till intresse och förståelse för människans livsvillkor i en komplex tillvaro, och 
därför som ett viktigt redskap i demokratifostran.  
 
Man kan se receptionsteoretikernas syn på litteraturläsningens betydelse för 
demokratifostran ur tre perspektiv. Först och främst handlar det om att 
myndigförklara eleven i rollen som läsare – även den s.k. svaga läsaren – vars 
erfarenheter och tankar om läsning och litteratur har rätt att få bli tagna på allvar. För 
det andra handlar det om att genom litteratursamtalet utveckla förmågan att lyssna på 
andra, väga argument och försöka förstå andras uppfattningar. För det tredje handlar 
det om att genom litteraturläsningen aktualisera frågor som rör demokratiska 
värderingar, och genom samtal väcka intresse och medkänsla för människan och 
hennes komplexa tillvaro. 
 
I vårt arbete kommer vi att utgå från tre litteraturdidaktiker som i sin forskning 
intresserat sig för läsprocessen, dvs. vad som sker i mötet mellan läsare och text, och 
ur sina rön utvecklat sina receptionsteorier. Samtliga tre forskare har dessutom haft 
en didaktisk inriktning på sina undersökningar och i sin teoribildning; det är lärares 
och elevers erfarenheter samt reflektioner kring litteraturläsning och -undervisning 
som utforskats och analyserats. Deras teorier utmynnar i riktlinjer för hur 
litteraturläsningen kan förbättras för att dels berika och utveckla den enskilda eleven, 
dels bidra till en i verklig mening humanistisk undervisning, och därmed också till att 
stärka ett kritiskt och demokratiskt förhållningssätt. Som en grundläggande 
förutsättning för detta betonas vikten av det öppna samtalet i klassrummet. Därför 
har vi också valt att redogöra för Olga Dysthes teori om det flerstämmiga och 
dialogiska klassrummet som en förutsättning såväl för kunskapsutveckling och 
inlärning som för demokratifostran. 
 
I Sverige har de didaktiska frågorna inom litteraturvetenskapen aktualiserats allt mer. 
Vi har därför gjort en kort redogörelse för några avhandlingar från senare år, som 
också givit oss inspiration och perspektiv på hur vi skulle utforma vår undersökning. 
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2.1 Teori – om textreception och flerstämmighet 

2.1.1 Louise Rosenblatt – läsning som transaktion 
Professor emerita Louise Rosenblatt lyfter i sitt mest kända verk Literature as 
Exploration2, som utkom i sin första utgåva redan 1938, fram det betydelsefulla 
sambandet mellan litteraturläsning och demokrati som bör finnas i skolans värld. 3  
 
Rosenblatt menar att en viktig uppgift för skolan är att bidra till att eleven dels får en 
fördjupad självförståelse, dels utvecklar harmoniska relationer med andra. I denna 
uppgift är litteraturen en viktig källa för utforskandet av människan och mänsklig 
erfarenhet i skilda epoker och livssituationer.4 Till skillnad från det sakligt analytiska 
perspektiv som samhällsvetenskaperna intar, skildrar litteraturen den mänskliga 
erfarenheten med en känslomässig dimension, som är lika betydelsefull som den 
rationella för en fullödig förståelse. 5 Samtidigt framhåller hon att kännedom om de 
samhällsvetenskapliga ämnenas teorier (sociologi, psykologi, historia, religion etc.) 
är viktig, eftersom den kan bidra till fördjupning och bredd i analysen och 
förståelsen.6 
 
För att beskriva vad som händer i mötet mellan läsare och text använder Rosenblatt 
begreppet transaktion. I sitt val av begrepp betonar hon läsaren och texten som delar 
av en enhet, d v s att det finns ett ömsesidighetsförhållande, där den ena parten 
kontinuerligt påverkas av den andra.7  
 
Läsaren intar alltid en viss hållning inför läsningen av en text; med ett visst syfte, en 
förförståelse eller vissa förväntningar och föreställningar grundade i tidigare verkliga 
och/eller litterära erfarenheter.8 Utifrån denna hållning möter läsaren texten, och i 
mötet skapas och revideras meningen, förståelsen av texten. Även texten har sitt 
upphov i en social och kulturell kontext. 
 
Rosenblatt skiljer på texten, d v s sekvensen av tryckta bokstäver, och meningen, det 
Rosenblatt menar är det litterära verket. Genom sitt transaktionsbegrepp vill hon 
framhäva att meningen (romanen, dikten, skådespelet) endast existerar i 
transaktionen mellan läsare och text. 9 Denna mening skapas inte genom att läsaren 
förmedlas en mängd ”bakgrundsinformation” om texten. Fakta om de litterära verken 
och dess tillkomsttid, historiska och sociala miljö etc. tillmäts ingen egentlig 
betydelse om den inte berikar den individuella och unika läsupplevelsen. Därför 
beklagar hon att lärare alltför ofta inriktar sin litteraturundervisning på att förmedla 
fakta kring litteraturen istället för att inrikta sig på samtal kring elevernas möten med 
texten.10 
 

                                                 
2 Rosenblatt, Louise M. (1995/1995) Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa. Lund: 
Studentlitteratur.  
3 Ibid. s. 13. 
4 Ibid. s. 19ff. 
5 Ibid. s. 22. 
6 Ibid. s. 23ff. 
7 Ibid. 36ff. 
8 Ibid. s. 36ff. 
9 Ibid. s. 37. 
10 Ibid. s. 39. 
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Rosenblatt förespråkar inte en läsning som utesluter insikter i de sociala aspekter 
som litterära verk belyser, men hon menar att syftet med litteraturläsning inte i första 
hand är att få information om historiska och sociala skeenden eller om grammatiska 
och syntaktiska variationer. För att klargöra detta skiljer hon på efferent och estetisk 
läsning.11 Dessa begrepp ska inte ses som motsatser, men belyser hur läsningens 
olika syften påverkar hela transaktionen. Läsprocessen – transaktionen mellan text 
och läsare – har både rationella och känslomässiga aspekter, och beroende på 
läsarens inriktning på texten hamnar all läsning någonstans i ett kontinuum från det 
efferenta till det huvudsakligen estetiska. 12  
 
När vi läser en text med ett huvudsakligen praktiskt syfte läser vi selektivt och 
förbiser det som inte ger oss den information vi söker. Denna form av läsning kallar 
Rosenblatt efferent läsning, av det latinska verbet effero som kan översättas ”föra 
bort”.13 En efferent läsning har sitt värde när man söker fakta, eller vill skaffa sig en 
överblick av huvudinnehållet i en text, och är en lästeknik som bör betraktas som den 
vanligaste i undervisningssammanhang. Det är en opersonlig läsning som i princip 
någon annan kan göra åt mig så att jag ändå får syftet med min läsning uppfyllt. 
 
Däremot kan man inte läsa en roman eller en dikt i någon annans ställe. Rosenblatt 
menar att läsningen av en litterär text måste vara estetisk för att verket ska bli en dikt 
eller en berättelse; läsningen måste vara inriktad på det personliga och känslomässiga 
perspektivet i transaktionen mellan läsaren och texten. Det som gör transaktionen 
mellan läsare och text till en personlig och unik händelse är att läsaren vid en speciell 
tidpunkt, i en specifik situation möter textens specifika innehåll, och detta unika 
möte skapar textens mening.14  
 
Den estetiska läsningen ska dock inte ses som enbart irrationell och emotionell, utan 
de idéer, känslor och föreställningar som läsningen frammanar ska analyseras och 
bearbetas för att ge en fördjupad insikt. Rosenblatt talar om nödvändigheten att 
kunna tänka rationellt om känsloladdade frågor som en förutsättning för 
demokratin.15 Läsaren ska inte bara känna och tycka, utan utveckla förståelsen för 
vad i texten eller i sig själv som framkallar den känslomässiga reaktionen.16 Den 
estetiska läsningen ska bidra till att vidga läsarens förmåga att förstå människans och 
tillvarons komplexitet; genom det känslomässiga genomlevandet av texten och 
genom rationell reflexion med hjälp av samhällsvetenskapen.17 Läsaren ska både få 
en ökad självkännedom och en större förståelse och medkänsla för andra människors 
erfarenheter.18  
 
Rosenblatt ser en naturlig koppling mellan litteraturläsningen och skolans ansvar för 
demokratifostran. Samtidigt som hon vill främja en estetisk litteraturläsning framför 
en efferent, förnekar hon varken betydelsen av att känna till texters sociala, historiska 
och ideologiska tillkomstsammanhang, eller den inverkan som läsarens sociala 

                                                 
11 Ibid. s. 40ff. 
12 Ibid. s. 41. 
13 Ibid. s. 41. 
14 Ibid. s. 42f. 
15 Ibid. s. 13. 
16 Ibid. s. 72. 
17 Ibid. s. 15. 
18 Ibid. s. 45. 
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kontext har.19 Hon betonar också att litteraturen uttrycker outtalade sociala och 
moraliska attityder och värderingar som bör uppmärksammas och analyseras.20 På 
samma sätt bör vi vara medvetna om risken att vi betraktar vår egen tids allmänna 
och kulturella värderingar som självklara och normerande.21 
 
Däremot menar Rosenblatt att undervisningen aldrig kan vara etiskt neutral. Frågor 
om rätt och fel, samt omdömen och värderingar av människor och deras handlande är 
ofrånkomliga i samtal om litteratur. Lärarens uppgift är inte att överföra sina egna 
värderingar på eleverna, men undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar en 
sund människosyn.22 
 
Rosenblatt betonar lärarens betydelse för att främja en meningsfull litteraturläsning 
för sina elever, och menar att det krävs ett eget genuint intresse för läsning men 
också för eleverna som personer.23 Det innebär en vilja att förstå deras intressen och 
frågor, och därför också en strävan att välja litteratur som har relevans i deras 
aktuella livssituation.24 Intresset för litteraturen måste bygga på den personliga 
upplevelsen av texten; att läsaren på något sätt blivit berörd.25 Därför är det också 
viktigt att inte undervärdera elevernas läsupplevelser, utan att de erfar att deras 
tankar är värda att uttryckas; det gäller även uttryck för ointresse och ovilja. 
Litteratursamtalen ska hela tiden utgå från den personliga upplevelsen av texten. 
Som en yttre förutsättning för detta betonar Rosenblatt vikten av att stämningen i 
klassrummet präglas av ett tryggt, öppet och förtroendefullt klimat.26 

2.1.2 Judith Langer – litterära föreställningsvärldar  
I inledningen till sin bok Litterära föreställningsvärldar27 uttrycker professor Judith 
Langer sin syn på litteraturens möjligheter för unga människors utveckling: 
 

Med hjälp av litteratur lär sig elever att utforska både sina egna och människans 
möjligheter. Litteraturen hjälper dem att finna sig själva, föreställa sig andra, 
värdesätta skillnader och söka efter rättvisa. De blir del i ett sammanhang och 
eftersträvar klarsyn. De blir de litterära tänkare vi behöver för att skapa 
morgondagens förutsättningar.28 

 
Liksom Rosenblatt menar Langer att den enskilda läsarens reflektioner kring mötet 
med texten är utgångspunkten för det gemensamma samtalet om textens mening och 
möjligheter. Langer ser läsprocessen just som en ständigt pågående och föränderlig 
process, som hon försöker beskriva genom sin teori om litterära 
föreställningsvärldar. 
 
Med föreställningsvärld avser Langer den förståelse, den uppfattning och den 
föreställning av och om världen och tillvaron som en person har vid en viss tidpunkt. 

                                                 
19 Ibid. s. 37f. 
20 Ibid. s 23. 
21 Ibid. s. 27. 
22 Ibid. s. 29. 
23 Ibid. s. 54. 
24 Ibid. s. 69. 
25 Ibid. s. 54. 
26 Ibid. s. 65ff. 
27 Langer, Judith A. (2005/1995) Litterära föreställningsvärldar. Litteraturundervisning och litterär 
förståelse.  Studentlitteratur: Lund.  
28 Ibid. s. 13. 
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Genom nya erfarenheter och nya kunskaper om världen och oss själva förändras vår 
föreställningsvärld.29 På samma sätt bygger läsaren upp textvärldar under sin läsning 
för att skapa mening. Den litterära föreställningsvärlden förändras kontinuerligt 
eftersom den byggs upp både av det som läsaren förstår och av det som är oklart, 
samt av förväntningar och frågor inför det ännu inte kända i texten och berättelsen. 
Läsprocessen blir därför en ständigt pågående interaktion mellan läsare och text, där 
sammanhang och mening förändras i takt med att läsarens föreställningsvärld byggs 
upp. På detta sätt blir varje läsprocess ett unikt och personligt möte.30 Langer menar 
att man kan urskilja fyra faser i byggandet av föreställningsvärldar som betonar olika 
aspekter av mötet med texten. Faserna är inte linjära, utan läsaren kan befinna sig i 
dem flera gånger under sin läsning.31  
 
Den första fasen, att vara utanför och kliva in i en föreställningsvärld, befinner sig 
läsaren i framför allt i början av läsningen. För att skapa någon slags ordning bygger 
läsaren upp föreställningar om karaktärer, miljö och intrig med hjälp av de ledtrådar 
som texten ger, men också utifrån egen kunskap. Även under läsningens gång kan 
läsaren tvingas nyorientera sig och återigen hamna i denna första fas.32 
 
I den andra fasen, att vara i och röra sig genom en föreställningsvärld, fördjupas 
föreställningsvärlden genom att läsaren börjar analysera relationer och idéer i texten. 
Dessa två första faser är läsaren huvudsakligen inriktad på att skapa ordning och 
förståelse i texten, dvs. att skapa den litterära föreställningsvärlden.33 
 
I den tredje fasen, att stiga ut och tänka över det man vet, börjar läsaren utifrån sin 
egen erfarenhet och kunskap att reflektera över de tankar och den nya kunskap som 
texten ger, samt om, och på vilket sätt, texten betyder något för det egna livet. 
Langer menar att den här fasen inte är lika frekvent under läsningen eftersom inte 
alla texter berör läsarens liv i tillräckligt hög grad, men att den samtidigt är 
drivkraften för många att läsa litteratur, eftersom den är så stark då den uppstår.34  
 
Den fjärde fasen, att stiga ut ur och objektifiera upplevelsen, beskriver vad som sker 
när läsaren avslutat läsningen. Genom att distansera sig från textens 
föreställningsvärld får läsaren möjlighet till en mer objektiv reflektion och analys. 
Det är i denna fas läsaren refererar till andra texter, får tid att fundera över 
författarens uppbyggnad av textens struktur etc. och gör en sammanfattande 
bedömning av den.35 
 
Litteraturundervisning är enligt Langer i grunden en social aktivitet, där eleven får 
utveckla sin förmåga både att formulera sina tankar och att lyssna på och ta del av de 
andras för att fördjupa sin förståelse.36  För att detta ska bli möjligt menar Langer att 
det måste ske ett ”maktskifte” i litteraturdiskussionen, från lärare till elever. Eleven 
måste betraktas som en individ som är förmögen till självständigt och 

                                                 
29 Ibid. s. 23f. 
30 Ibid. s. 29. 
31 Ibid. s. 31. 
32 Ibid. s. 32; 35f. 
33 Ibid. s. 36. 
34 Ibid. s. 34. 
35 Ibid. s. 34ff. 
36 Ibid. s. 101ff. 
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meningsskapande tänkande.37 Liksom Rosenblatt varnar Langer för en 
litteraturläsning där eleverna inriktar sig på att hitta de ”rätta” svaren istället för att 
ges möjlighet att diskutera sina erfarenheter kring läsningen och det lästa.38 Läraren 
bör se som sin uppgift att hjälpa eleverna att formulera sina tankar; att väga argument 
och leda vidare i nya banor som kan fördjupa deras förståelse.39  
 
Langer ser sin teori som ett redskap för att dels öka förståelsen för svårigheter och 
möjligheter i läsningen av litteratur, dels skapa en dialog med eleverna om läsning 
som tar sin utgångspunkt hos dem själva.40 Genom att delge varandra sina 
upplevelser och tankar vidgas perspektivet; varje läsare har byggt sin unika 
föreställningsvärld kring det lästa.41 Läsningen lämnar alltid kvar obesvarade frågor 
med ett flertal alternativa lösningar, och genom att tillsammans diskutera kring dessa 
frågor och möjliga lösningar får eleverna både utveckla förmågan att tydliggöra och 
formulera sina tankar och lära sig lyssna på andras resonemang.42 Det individuella 
mötet med texten och de föreställningsvärldar som byggs upp formas av läsarens 
personliga, sociala och tidigare litterära erfarenheter, vilket gör det omöjligt att tala 
om endast en ”riktig tolkning”. Klassens diskussioner kring tolkningar och 
perspektiv på det lästa är ett tillfälle att utveckla förståelsen för andra människor och 
för komplexiteten i tillvaron.43  
 

Litteratur gör oss till bättre tänkare. Den får oss att se många olika sidor av en 
situation och utvidgar därför våra visioner, får oss att röra oss mot drömmar och 
målsättningar som vi annars kanske inte ens skulle ha övervägt. […] Den får oss 
att begrunda hur sammanlänkade vi är med andra och hur mångsidig mening och 
innebörd kan vara; den får oss att bli mer mänskliga.44 

 
Målet med samtalen kring läsningen är enligt Langer inte att eleverna ska nå 
konsensus; det är istället de olika perspektiven och tolkningarna som utvecklar 
förståelsen och tänkandet. Därför är det viktigt att allas röster får komma fram, och 
att man vågar konfrontera dem med varandra. Liksom Rosenblatt betonar därför 
också Langer vikten av att klassrummet blir en trygg miljö där eleverna lär sig 
öppenhet och respekt också för dem vars åsikter man inte delar.45  

2.1.3 Kathleen McCormick – ideologi och repertoarer 
Liksom Rosenblatt betonar den amerikanska litteraturteoretikern Kathleen 
McCormick46 läsningens interaktiva natur, dvs. att text och läsare samverkar för att 
skapa mening. McCormick betonar vikten av att skolans litteraturundervisning 
vidgar elevernas litterära repertoar så att deras läsning kan utvecklas och berikas, 
men också utvecklar ett kritiskt förhållningssätt. McCormick betonar att både text 

                                                 
37 Ibid. s. 77f. 
38 Ibid. s. 64; 75f. 
39 Ibid. s. 78. 
40 Ibid. s. 38f. 
41 Ibid. s. 55f. 
42 Ibid. s. 78. 
43 Ibid. s. 80f. 
44 Ibid. s. 172. 
45 Ibid. s. 169ff. 
46 McCormick, Kathleen. (1994) “Chapter 3. Text, reader, ideology” i The Culture of Reading, the 

Teaching of English. Manchester University Press: Manchester and New York, s. 68-91. 
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och läsare bidrar till läsprocessen, samt att både text och läsare är ideologiskt 
placerade.  
 
McCormick använder begreppen ideologi och repertoar för att beskriva de 
bestämningar som finns hos både text och läsare, och som är avgörande för vad som 
sker i läsprocessen. Med begreppet ideologi menar McCormick de gemensamma 
värderingar, vanor, religiösa uppfattningar etc. som ett samhälle omfattar, och som är 
en viktig faktor för dess sammanhållning.47 Ideologin är avgörande både för vad som 
uppfattas som naturligt och normalt, och därmed uppfattas som allmängiltig sanning, 
och för vad som avvisas som avvikande och onormalt.  
 
Ett samhälles ideologi påverkar alla dess kulturella yttringar, och speciellt 
författandet av litterära texter. På samma sätt påverkar den läsaren att föredra en viss 
tolkning och bedömning av det lästa.48 Föreställningarna om hur en text bör skrivas 
och läsas är delar av det McCormick kallar litterär ideologi. Den litterära ideologin 
är relaterad till den allmänna ideologin i ett samhälle, och uttrycker uppfattningar 
dels om litterära genrer och tekniker, dels om litteraturens och författarens ställning i 
den allmänna ideologin, och hur den kommer till uttryck genom litteraturen.49  
 
En författare är en del av sitt sociala sammanhang, och tillägnar sig och påverkas av 
dess allmänna och litterära ideologi. Författandet sker i en spänning mellan 
författarens autonomi och den ideologiska bestämningen. Denna hållning och 
inställning gentemot den allmänna och litterära ideologin benämner McCormick 
textens repertoar.50 McCormick delar upp textens repertoar i en allmän och en 
litterär. Textens allmänna repertoar innehåller aspekter som berör dominerande 
moraliska värderingar och idéer, sociala vanor och bruk, religiös tro etc. Med textens 
litterära repertoar avses aspekter av texten som rör dess litterära form, 
karaktärsbeskrivningar, metriskt mönster etc.51 
 
McCormick betonar att en text inte existerar i sig själv, utan först i interaktionen med 
läsaren. Därför kommer också textens repertoar att förändras, beroende på hur det 
förgångna uppfattas och definieras utifrån de förhållanden och omständigheter som 
präglar den samtid i vilken texten läses. Textens allmänna och litterära repertoar blir 
därför redskap för interaktionen med läsaren. I mötet mellan textens förflutna och 
den egna historiska situationen kan läsaren upptäcka skillnader, men sättet på vilket 
det sker är beroende av de repertoarer läsaren har utvecklat i sin egen historiska 
utformning.52  
 
Läsaren har utifrån sina särskilda sociokulturella strukturer tillägnat sig speciella 
allmänna och litterära kategorier som har betydelse i mötet med texter.  Läsarens 
allmänna repertoar har uppkommit ur det omgivande samhällets ideologi53, och 

                                                 
47 Ibid. s. 72. 
48 Ibid. s. 74f. 
49 Ibid. s. 76 
50 Ibid. s. 70. 
51 Ibid. s. 70. 
52 Ibid. s. 70f. 
53 Ibid. s. 80. 
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innefattar värderingar, uppfattningar och föreställningar. Den allmänna repertoaren 
påverkar alltid vilka frågor läsaren ställer till texten.54 
   
Läsarens litterära repertoar, dvs. antaganden och uppfattningar om vad litteratur är 
eller borde vara, grundas på tidigare läserfarenheter samt på de antaganden om 
läsning och litteratur som man tillägnat sig genom den omgivande kulturens 
allmänna och litterära ideologi.55 Till läsarens litterära repertoar hör också 
lässtrategier, dvs. tekniker att behandla och skapa mening i texten.56 
 
Enligt McCormick bildar läsarens allmänna och litterära repertoarer ett komplext 
nätverk av olika diskurser som innebär möjligheter till både interaktion och 
förändringar. Mötet med nya diskurser ger nya erfarenheter, som bidrar till en 
omprövning och modifiering av tidigare uppfattningar. När den allmänna och 
litterära repertoaren förändras, påverkas också läsningen av texten.57 Varje enskild 
läsare utvecklar sin repertoar ur sina erfarenheter inom sin kultur och dess ideologi. 
Hur läsare uppfattar och svarar på texter beror därför på hur deras allmänna och 
litterära repertoarer interagerar med textens repertoarer.58 
 
Läsprocessen innebär ett möte mellan textens och läsarens repertoarer. McCormick 
använder begreppet matching för att beskriva vad som inträffar när läsarens 
förväntningar infrias av textens mönster, både allmänt och litterärt.59 Den mesta 
läsningen inträffar dock i en situation som innebär en spänning i skärningspunkten då 
repertoarerna av olika anledningar inte stämmer överens.60 Med utgångspunkt i sin 
egen tid och sin allmänna och litterära repertoar möter läsaren texten, och försöker 
skapa mening i den. I det mötet upptäcker läsaren skillnader som beror på historiska 
och kulturella faktorer, som leder till att tolkningen av texten avviker från den som 
gjordes av de ursprungliga, samtida läsarna. 61 
 
McCormick avvisar idén om eviga och allmänna sanningar och värderingar. Istället 
bör läsningen inriktas på att upptäcka de historiska skillnaderna. Hon menar att en 
sådan läsning också leder till upptäckten av motsägelserna i tidigare ideologier. Detta 
kan vidga perspektivet till att upptäcka motsägelserna i den egna ideologin, och 
därmed bidra till en ökad förmåga till kritisk läsning. 62 
 
Mötet mellan läsarens och textens repertoarer kan bli en förbryllande kollision när 
förväntningarna på texten inte infrias. McCormick använder begreppet mismatching 
när det inte finns någon gemensam skärningspunkt mellan de litterära eller allmänna 
repertoarerna.63 Detta kan bero på att läsarens litterära repertoar inte omfattar de 
litterära konventioner som utmärker texten, och att lässtrategierna därför inte 
fungerar.64  

                                                 
54 Ibid. s. 76. 
55 Ibid. s. 84. 
56 Ibid. s. 86. 
57 Ibid. s. 81. 
58 Ibid. s. 71f. 
59 Ibid. s. 87. 
60 Ibid. s. 88. 
61 Ibid. s. 80f. 
62 Ibid. s. 77f. 
63 Ibid. s. 87. 
64 Ibid. s. 84f. 
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2.1.4 Olga Dysthe – det dialogiska, flerstämmiga klassrummet 
Vi vill inledningsvis göra en avgränsning när det gäller Olga Dysthes teori om det 
flerstämmiga klassrummet. Dysthe, fil. dr i språkvetenskap, redogör i sin teori för 
kopplingen mellan samtalet och skrivandet som en viktig del i 
kunskapsutvecklingen.65 Eftersom vårt arbete är inriktat på samtalets betydelse, både 
för inlärning och för demokratifostran, kommer vi därför i den här uppsatsen enbart 
att inrikta oss på Dysthes resonemang kring det öppna, dialogiska samtalets 
betydelse. 
 
Utgångspunkten för Olga Dysthes teori om det flerstämmiga klassrummet är att 
utveckla den optimala miljön för elevernas kunskapsutveckling, och hon beskriver 
sin kunskapssyn som både konstruktivistisk och interaktionistisk. Å ena sidan måste 
kunskap alltid skapas, konstrueras på nytt av den som lär sig. Å andra sidan 
konstrueras kunskapen i samspel mellan individer.66 Ett viktigt redskap för detta 
samspel är språket. Den teoretiker som framför allt påverkat hennes syn på språkets 
och dialogens betydelse för inlärning är den ryske filosofen, språkvetaren och 
litteraturkritikern Michail Bakhtin (1895-1975)67, men hon refererar också till Lev 
Vygotskijs (1896-1934) teorier om språkets och det sociala samspelets interaktiva 
betydelse för tänkande och inlärning.68 
 
Dysthe skiljer på två typer av undervisningsformer, en presenterande och en socialt 
interaktiv. Den presenterande undervisningen präglas av en syn på kunskap som 
något objektivt som förmedlas av läraren till eleverna. Den socialt interaktiva 
undervisningen har en konstruktivistisk kunskapssyn, där även elevens reflektioner 
och personliga erfarenheter bidrar till kunskapsutvecklingen, och där eleven tillägnar 
sig kunskapen som sin egen genom ett dialogiskt samtal.69 Dysthe utesluter inte den 
presenterande undervisningsformen, men vill lyfta fram den socialt interaktiva 
eftersom den förra redan i stor utsträckning präglar skolan på den senares 
bekostnad.70  
 
Dysthe menar att det många lärare uppfattar som en dialog med eleverna i själva 
verket är en monolog, med avbrott för frågor till eleverna. De frågor som ställs har 
oftast givna svar, och frågandets syfte är att kontrollera elevernas faktakunskaper. 
Dysthe använder begreppet monologisk dialog med slutna frågor för denna typ av 
undervisningsform, som hon avfärdar eftersom den inte ger eleven en möjlighet att 
själv uttrycka och formulera sin kunskap. 71  
 
Istället för ett monologiskt klassrum presenterar Dysthe det flerstämmiga 
klassrummet. Med flerstämmighet menar hon att inte bara lärarens, utan alla röster i 
klassrummet är värda att lyssnas på; lärarens är en röst bland flera.72 Läraren har 
visserligen alltid en särskild roll, dels som ”expert”, dels som ansvarig för att 
medvetet styra skolarbetet så att det främjar elevens kunskapsutveckling. Dysthe 

                                                 
65 Dysthe, Olga. (1996/1995) Det flerstämmiga klassrummet. Studentlitteratur: Lund. 
66 Ibid. s. 46. 
67 Ibid. s. 61ff. 
68 Ibid. s. 53ff. 
69 Ibid. s. 50f. 
70 Ibid. s. 52. 
71 Ibid. s. 9ff. 
72 Ibid. s. 13. 
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betonar att elevaktivitet inte är ett mål i sig, utan har sitt värde som ett medel för 
inlärning.73 Utifrån sin kunskapssyn visar hon på samtalets betydelse för 
kunskapsutvecklingen. För att den information som presenteras ska bli meningsfull 
kunskap för eleven måste den tolkas och förankras i elevens livsvärd. Detta sker 
genom språket, genom samtalet med andra.74  
 
I sin kunskapssyn har Dysthe tagit intryck av Lev Vygotskijs dialektiska syn på 
utveckling och lärande; utveckling kräver lärande, men lärande kräver utveckling. 
Enligt Vygotskij är det lärarens uppgift att främja båda dessa delar hos eleven genom 
att främst inrikta sig på elevens potential. Liksom Bakhtin betonar Vygotskij det 
sociala samspelets och språkets centrala betydelse för all inlärning och utveckling. 
Språket är en förutsättning för tänkandet, och språket utvecklas i samspelet med 
andra.75 Vygotskij menar att tanken förekommer språket, men att tanken måste 
verbaliseras för att inte förflyktigas; först när tanken verbaliserats blir den fullt 
medveten och tydlig för den som tänker. Därför är det pedagogiska samtalet liksom 
skrivandet ett viktigt redskap för eleven att göra sina tankar tydliga och medvetna.76 
 
I ett flerstämmigt klassrum är det dialogiska samtalet centralt, och de frågor som 
ställs är autentiska. Det betyder frågor som inte på förhand har ett givet svar, utan 
frågor som stimulerar elevernas reflektion, och ger dem möjlighet att presentera sina 
synpunkter. Syftet med en autentisk fråga är inte att kontrollera att eleven lärt sig 
viss fakta, utan att fråga efter elevens egna tankar och reflektioner. De svar eleverna 
ger ska tas på allvar och leda samtalet vidare, till nya frågor. På detta sätt får eleverna 
en bekräftelse på att deras tankar ”duger”.77 Dysthe betonar att även då läraren 
använder sig av den presenterande undervisningsformen är det viktigt att ha ett 
dialogiskt förhållningssätt, så att eleverna får möjlighet att sortera och reflektera över 
den information de presenteras för.78  
 
Dysthes teori på det flerstämmiga klassrummet bygger på Michail Bakhtins tankar 
om dialogens betydelse, och som ger ett vidare perspektiv än det vi till vardags 
menar med ”dialog”. Bakhtin ser hela tillvaron som dialogisk, och att människans 
tillvaro är en ständig kommunikation, där hon frågar, lyssnar, svarar och kommer 
överens osv. 
 
Dysthe utvecklar också Bakhtins tankar om dialogen som grund både för 
kunskapsinlärning och för skapandet av mening. Inlärning är inte passivt 
mottagande, utan förutsätter ett aktivt samspel. 79 Dialog kan då omfatta bl. a lärarens 
muntliga samspel med klassen som grupp, och med enskilda elever; muntligt 
samspel mellan elever; samspel med olika texter.80 
 
Dysthe betonar också att Bakhtins syn på den dialogiska tillvaron är ett uttryck för en 
humanistisk och demokratisk grundsyn.81 Förutsättningen för att en dialog ska bli 

                                                 
73 Ibid. s. 12. 
74 Ibid. s. 46ff; se även s.27. 
75 Ibid. s. 54ff. 
76 Ibid. s. 89ff. 
77 Ibid. s. 58f. 
78 Ibid. s. 52f. 
79 Ibid. s. 65ff. 
80 Ibid. s. 62. 
81 Ibid. s. 73. 
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möjlig är tillit; dels självtillit, dels ömsesidig tillit och respekt mellan dem som för en 
dialog. Dysthe menar att det är viktigt att eleven har både en tro på sin egen förmåga 
att kunna utvecklas i skolan, och förtroende för sin lärare.82 
 

2.2 Tidigare svensk forskning  
Under de senaste tio åren har ett flertal avhandlingar skrivits som på olika sätt 
behandlar litteraturläsningen och -undervisningen. Vi kommer här kort att redogöra 
för några av dem som har bidragit med viktiga perspektiv på vårt arbete genom att de 
på olika sätt undersökt frågorna kring hur vi läser, hur vi samtalar kring läsningen 
och det lästa, och vilka mål vi har med litteraturläsningen i skolan.  
 
Gunilla Molloys avhandling Läraren, litteraturen, eleven. En studie om läsning av 
skönlitteratur på högstadiet83har som syfte att undersöka vad som händer i mötet 
mellan lärare, elev och litteratur inom skolans ram.84 Som analysredskap för sin 
undersökning använder Molloy litteraturdidaktiska teorier som beskriver 
läsprocessen och textreceptionen. En vanlig kommentar från de elever som ingår i 
undersökningen är att ”de inte fattar vad texten handlar om”. Med hjälp av bl. a 
Langers, Rosenblatts och McCormicks teorier och begrepp visar Molloy att vi kan 
förstå och beskriva vad som orsakar denna reaktion. 
 
En delfråga som Molloy ställer är om svenskämnets konstruktion, vad och vem som 
konstruerar det. Hon menar att läraren spelar en stor roll, men samtidigt är beroende 
av andra konstruktioner som kursplaner, läromedel, genus etc. En annan delfråga är 
hur skolans kontext, med bl.a. sin konstruktion av svenskämnet, påverkar valet av 
litteratur, och hur detta val i sin tur påverkar elevens upplevelse av sin läsning. 85 För 
sin analys av dessa frågor använder Molloy fr.a. McCormicks begrepp allmänna och 
litterära repertoarer. 
 
Molloy anser att det är ofrånkomligt att analysera och diskutera genusfrågans 
betydelse vid litteraturläsningen i skolan, och använder sig av begreppen 
genusregim, genuspraktik och genusimpregnerad läsning som analysredskap och 
förklaringsmönster.86 
 
Molloy vill bl. a lyfta fram de didaktiska frågornas betydelse för utformningen av 
litteraturundervisningen, och att lägga till frågorna vem?, när?, var? och med vem?.87 
I samband med detta bör läraren också ställa sig frågan vem är jag som lärare? 
Molloy menar att läraren måste öka sin professionalitet genom att kunna formulera 
sina val och sin praktik, det Molloy benämner metodisk gestaltning.88 Denna 
medvetna didaktiska reflektion har också betydelse för att läraren medvetet ska 
kunna ta sig an demokratiuppdraget, en del av svaret på frågan varför?89 

                                                 
82 Ibid. s. 64. 
83 Molloy, Gunilla. (2002) Läraren, litteraturen, eleven. En studie om läsning av skönlitteratur på 
högstadiet. Lärarhögskolan i Stockholm. 
84 Ibid. s.14f. 
85 Ibid. s.18ff. 
86 Ibid. s.76ff. 
87 Ibid. s.36ff. 
88 Ibid. s.39f. 
89 Ibid. s.44ff. 
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Birgitta Bommarcos avhandling, Texter i dialog. En studie i gymnasieelevers 
litteraturläsning90har som övergripande syfte att få kunskap om vad som händer när 
gymnasieelever läser skönlitterära texter i skolan. Bommarco ser arbetet med 
skönlitteratur i skolan som en social aktivitet som är både identitetsskapande och 
kulturskapande. Att läsa, skriva och samtala bidrar till reflektion och 
kunskapsutveckling. I sin undersökning är Bommarco framför allt inriktad på vad 
som händer i läsprocessen, och hon betonar att i ett litteraturdidaktiskt perspektiv 
börjar läsprocessen redan innan själva läsningen påbörjas, och den fortsätter efter 
avslutad läsning.  
 
De frågor Bommarco söker svar på är bl. a vilka möjligheter och svårigheter som 
finns i gymnasieskolans litteraturläsning, och hur klassrummet ska bli en miljö där 
man utbyter erfarenheter och reflektioner kring läsningen. Som teoretiska 
utgångspunkter anknyter Bommarco till receptionsteoretikerna Rosenblatt och 
Langer, och deras teorier om läsning som en transaktion mellan läsare och text, 
respektive byggandet av föreställningsvärldar som försök till beskrivning av 
begreppet läsprocess. Bommarcos didaktiska grundsyn har ett 
erfarenhetspedagogiskt perspektiv, dvs. hon ser eleven som en aktiv och kompetent 
tänkare. I sin betoning av att utveckla klassrumsmiljön till en trygg plats, refererar 
Bommarco till Langer, men också till Dysthes teori om det flerstämmiga 
klassrummet. 
 
Bommarco redogör för utformningen av svenskämnet enligt Lpo94, och menar att 
litteraturstudiet fått ett minskat utrymme i den nuvarande kursplanen än tidigare. 
Svenska är ett kärnämne uppdelat på en A- och en B-kurs om tillsammans 200 
undervisningstimmar. Litteraturstudiet är framför allt lagt till B-kursen om 120 
timmar, men kursen omfattar även andra moment, vilket begränsar 
utvecklingsmöjligheterna i litteraturundervisningen.  
 
Bommarco påvisar i sin undersökning bl. a. samtalets, textvalets och kontextens 
betydelse för läsningen. Den gemensamma läsningen blir en gemensam erfarenhet, 
som visar att det är mer givande att läsa och samtala tillsammans än att läsa på egen 
hand. De elever som deltagit i undersökningen betonar hur samtalet kring läsningen 
gett nya infallsvinklar och en inblick i andras sätt att tänka och reflektera. Bommarco 
menar också att det lilla sammanhanget, dvs. smågruppsdiskussionerna, är att 
föredra, eftersom det i en stor grupp är svårare att få alla delaktiga. 
 
Lotta Bergmans syfte med sin avhandling, Gymnasieskolans svenskämnen. En studie 
av svenskundervisningen i fyra gymnasieklasser91, är att förstå och förklara 
svenskundervisningens utformning, samt diskutera alternativa möjligheter. I sin 
undersökning studerar hon på vilka sätt ämnet utformas i olika elevgrupper/klasser, 
samt hur mötet mellan lärare och elever tar form i de olika grupperna.92  
 

                                                 
90 Bommarco, Birgitta (2006) Texter i dialog. En studie i gymnasieelevers litteraturläsning. Malmö 
Högskola. 
91 Bergman, Lotta (2007) Gymnasieskolans svenskämnen. En studie av svenskundervisningen i fyra 
gymnasieklasser. Malmö Högskola. 
92 Ibid s.16. 
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Utifrån ett demokratiperspektiv pekar Bergman på vikten av att 
undervisningsinnehållet hela tiden relateras till skolans samhälleliga uppdrag.93 
Svenskämnet har både bredd och djup, vilket öppnar för en mängd tillfällen för 
eleverna att göra demokratiska erfarenheter. 
 
Bergman betonar även vikten av kritiskt och analytiskt tänkande, och pekar på 
dialogens betydelse för makt, inflytande och som medel för demokratin. Genom 
dialogen lär vi oss att demokratiskt både lyssna och ta in andras perspektiv.94 
Bergman menar att demokrati i skolan handlar om att de unga ges möjlighet att 
utveckla sina kompetenser inom kommunikation för att kunna diskutera 
värdefrågor.95 
 
Vidare pekar Bergman på traditionens roll i skolan och menar att den styr synen på 
vad som ska räknas som kunskap, och därför ingå i undervisningen. Traditionen kan 
bli ett hinder för nya perspektiv och ny kunskap, eftersom den utvecklas i en 
lärarkultur och förs vidare till nya lärare. Bergman betonar därför vikten av att 
ifrågasätta och kritiskt granska traditionens perspektiv.96 
 
Annette Ewalds avhandling, Läskulturer. Lärare, elever och litteraturläsning i 
grundskolans mellanår,97 har som huvudsyfte att belysa vilken betydelse 
litteraturläsningen har i skolans mellanår i det tidiga 2000-talet.  
 
Ewald menar att litteraturläsningen i skolan inte enbart har som syfte att träna 
elevernas avkodning, utan att den ska bidra till deras personliga upplevelse och 
förståelse av sin omvärld. Samtidigt betonar hon att skolans sociala praktik, dvs. de 
enskilda och kollektiva handlingar som utförs där, bestäms av de personer som 
skapar den. Därför är det av intresse att studera och analysera de sociala strukturer 
och rutiniseringar som utvecklas i skolan genom att fråga både efter lärarnas retorik 
och deras praktik. Centrala frågor för Ewald, som bl.a. hänvisar till Molloy, är därför 
hur lärare tolkar och talar om litteratur och litteraturläsning i sina klasser, hur de 
resonerar kring litteraturvalet samt hur mycket tid som avsätts för läsningen.  
 
I avhandlingens andra kapitel diskuterar Ewald den betydelse och det samband som 
finns mellan forskarens kunskapsteoretiska hållning å ena sidan och 
forskningsmetoderna å andra sidan. Ewald deklarerar därför att hon utgår i sin 
undersökning från en kunskapssyn som hävdar att kunskap konstrueras genom social 
kommunikation och dialog med andra där språket har en central funktion. Hennes 
forskningsintresse är därför inriktat på hur den praktiska undervisningen uppfattas ur 
lärarens respektive elevens perspektiv.98 
 
Ewald studerar sitt material ur tre perspektiv: ett kultur- och samhällsvetenskapligt, 
ett ämneshistoriskt samt ett litteraturdidaktiskt perspektiv. I avhandlingens tredje 
kapitel redogör hon för ämnesdidaktikens utveckling, framför allt för sin egen 

                                                 
93 Ibid s. 15. 
94 Ibid s. 29. 
95 Ibid s. 33. 
96 Ibid s. 35 f. 
97 Ewald, Annette. (2007) Läskulturer. Lärare, elever och litteraturläsning i grundskolans mellanår. 
Malmö Högskola. 
98 Ibid. s. 35. 
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forskningstradition, Svenska med didaktisk inriktning, Smdi. Ämnesdidaktiken 
beskriver Ewald som en disciplin där alla överväganden och frågeställningar inom 
ämnet sätts i relation till undervisningssituationen, dvs. en forskning som bedrivs i 
spänningsfältet mellan teori och praxis, och där syftet är att utveckla teorier om 
praxis. Ewald menar att ämnesdidaktiken därför har en viktig funktion att fylla inom 
lärarutbildningen. 
 
Stefan Lundström påstår i sin avhandling, Textens väg. Om förutsättningar för 
texturval i gymnasieskolans svenskundervisning99, att genomförandet av 
litteraturundervisningen fortfarande går i traditionens och vanans hjulspår, trots höga 
mål och god vilja.  
 
Liksom Bergman diskuterar Lundström spänningen mellan den kultur och de medier 
som eleverna föredrar och ser som ”sin”, och den kultur och kultursyn som 
förmedlas genom skolans praktik. Lundström använder två kulturbegrepp för att 
beskriva denna spänning. Det ena är ”är-i-kultur” som är ett beskrivande 
kulturbegrepp och står för det man befinner sig i. Det andra är ”har-kultur”, som är 
ett normativt kulturbegrepp och betecknar det man skaffar sig. I brännpunkten 
mellan dessa båda kulturer finns lärsituationen. Lundström menar att det är ovanligt 
att elever uppfattar några större likheter mellan de båda kulturerna. 100 

 

I sina observationer noterar Lundström i princip detsamma som Bergman kommer 
fram till. Undervisningen utgår inte från elevernas mediekunskaper, och det sker inte 
ett möte mellan de två kulturbegreppen. Massmediekulturen utestängs visserligen 
inte från skolan, men ”är-i-kulturen” finns med i arbetet på lärarnas premisser. 
Lundström menar dessutom att det finns en negativ inställning till ungdomarnas 
kultur i skolan. När eleverna förväntas svara på frågor och komma med egna 
slutsatser sker detta utifrån ledande frågor som styr läsningen, med syfte att 
genomskåda den dåliga kvaliteten i deras egen kultur.101  

2.3 Skolans styrdokument 
Frågan om syftet med att läsa litteratur i skolan, kan besvaras på flera sätt. De 
politiska dokument som styr och reglerar skolans verksamhet ger delvis olika svar, 
dock är själva grundtanken densamma, även om nyanserna är skiftande.  

2.3.1 Skollagen 1985:1100 
Skollagen ger sitt, mycket kortfattade och kärnfulla svar; i det att paragraf två 
poängterar vikten av att alla barn och ungdomar ska ha tillgång till utbildning.102 
Vidare preciseras denna utbildning genom att poängtera att kunskaper och 
färdigheter ska gagna elevernas utveckling till människor som känner ansvar och blir 
aktiva medlemmar i samhället. I paragrafens avslutning tydliggörs att skolans 
verksamhet ska ske i enlighet med primära demokratiska värderingar. 

                                                 
99 Lundström, Stefan. (2007) Textens väg. Om förutsättningar för texturval i gymnasieskolans 
svenskundervisning. Umeå Universitet. 
100 Ibid s. 74. 
101 Ibid s. 241; 261f. 
102 
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&dok_id=SFS1985:1100&rm=1985&bet=19
85:1100, 2008-12-01. 
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2.3.2 Läroplan för gymnasiet; Lpf 94 
Läroplanens  inledande text refererar till Skollagen, och poängterar skrivningarna om 
att skolans verksamhet ska följa grundläggande demokratiska värderingar, liksom att 
alla i skolan främjar aktningen för alla människors egenvärde. Vidare framhålls 
skolans uppgift att förankra de värderingar som samhället vilar på hos eleverna. 
Texten understryker att skolan ska arbeta för förståelse för andra människor, och att 
elevernas anlag för inlevelse får komma till uttryck och utökas. Vidare formuleras 
mål för skolans ansvar att främja utvecklingen av varje elevs förmåga och färdighet 
att uttrycka sig i tal och skrift, för att eleven ska tillägna sig ett fungerande språk för 
studier såväl som för yrkes- och samhällsliv. Ytterligare mål är att eleven utvecklar 
en kunskap och förmåga att söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt 
kulturutbud som en källa till glädje, självinsikt och kunskap.103 

2.3.3 Kursmål svenska för gymnasiet 
Språkets betydelse för kunskapsutvecklingen betonas. Genom språket och läsningen 
skapas förståelsen av nya begrepp, samt en insikt i att se sammanhang; att tänka 
logiskt; att kritiskt granska och värdera. Det är genom språket som kunskapen 
utvecklas, görs synlig och begriplig. Att kunna värdera, reflektera, förstå och ta 
ställning är färdigheter som ska inhämtas, bl. a genom svenskämnet. I ämnets mål 
preciseras elevens fortsatta utveckling av den egna läskunnigheten; samt att tolka, 
granska och analysera olika slag av text. Likaså ska utvecklandet av fantasi och lust 
att lära ske genom skönlitteratur från olika tider och kulturer. Läsning är till för lust 
och glädje; för upptäckten av det allmänmänskliga och det allmängiltiga, men också 
för en djupare självkännedom.104  

2.3.4 Kursplan Svenska A 
I kursplanen för Svenska A preciseras målen för litteraturläsningen. Eleverna ska, 
utifrån läsning från olika tidsepoker och kulturer, kunna göra bedömningar samt 
kunna uttrycka egna tankar och iakttagelser. Eleverna ska också, förutom att genom 
sitt skrivande utveckla lärande och tänkande, kunna delta i samtal och diskussioner, 
samt kunna hålla anförande inför en grupp.105  

2.3.5 Kursplan Svenska B 
I den fortsatta svenskkursen, som liksom A-kursen är obligatorisk på samtliga 
nationella program, är ett av målen att eleverna ska kunna jämföra och se samband 
mellan litterära texter från olika kulturer och olika tider. När det gäller urval av 
litteratur ges inga närmare anvisningar än att eleverna ska tillägna sig centrala 
svenska, nordiska och internationella verk och författarskap från skilda epoker. 
Eleverna ska också utveckla sin förmåga att förmedla egna och andras funderingar 
och tankar, och utifrån dessa kunna argumentera och dra slutsatser. 106 

                                                 
103 http://www.skolverket.se/publikationer?id=1071, 2008-12-01. 
104http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=8&skolform=21&id=SV
&extraId=, 2008-12-01. 
105http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=5&skolform=21&id=320
5&extraId=, 2008-12-01. 
106http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=5&skolform=21&id=320

6&extraId=, 2008-12-01. 
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3 PROBLEMSTÄLLNING  
 
I inledningen beskriver vi problematiken med att barn och ungdomar läser allt 
mindre skönlitteratur, och den betydelse det kan få i skolan; bristande läsförståelse 
försvårar inlärning och kunskapsutveckling. Läskunnighet och läsning är en viktig 
del i ett demokratiskt samhälle; vi har tryckfrihet och det är en medborgerlig 
skyldighet att kunna ta del av skrivna lagar och förordningar. Läsning av 
skönlitteratur i skolan kan bidra till personlig reflektion och utveckling, men också 
förmedla insikt och förståelse för andra människor; i vår egen samtid och kultur 
såväl som i andra tidsepoker och kulturer. Att tillsammans dela erfarenheter och 
frågor som väckts i samband med läsning ger också utrymme att lyssna och försöka 
förstå andras tankar. På detta sätt kan läsning också vara en naturlig del i skolans 
övergripande demokrati- och värdegrundsarbete. 
 
I vår undersökning utgår vi från ett övergripande ämnesdidaktiskt perspektiv. Det 
betyder, att utifrån de teorier och den forskning vi i bakgrunden presenterar, 
analysera några lärares erfarenhet och retorik kring sin praktik av 
litteraturundervisningen. Syftet är inte att kontrollera och bedöma, snarare att hitta 
beröringspunkter med de didaktiska teorierna, för att om möjligt se vilka faktorer 
som påverkar den praktiska utformningen av undervisningen. Detta anser vi vara av 
intresse dels för fortsatt forskning kring de litteraturdidaktiska frågorna, dels för 
blivande/praktiserande lärare som är intresserade av att medvetet utforma och 
utveckla vår undervisning.  

3.1 Syfte  
Det övergripande syftet med vår undersökning är att undersöka vilka svårigheter och 
möjligheter som lärare upplever i sin litteraturundervisning, dels i uppgiften att 
utveckla och stimulera elevernas läsning, dels i uppgiften att utveckla en 
litteraturundervisning som främjar en reflektion kring demokrati- och 
värdegrundsfrågor. 

3.2 Frågeställningar  
Den övergripande frågeställningen har vi strukturerat i fyra undergrupper, för att visa 
på några olika faktorer som är betydelsefulla för litteraturundervisningens 
utformning. Den första tar upp lärarens roll i utformningen av 
litteraturundervisningen. De följande undergrupperna utgår från de tre perspektiv 
som vi menar kan läggas på demokratiarbetet i samband med litteraturläsningen: den 
enskilda eleven som läsare, det gemensamma litteratursamtalet som en möjlighet att 
tillsammans utbyta tankar och åsikter om och utifrån läsningen samt de konkreta 
exempel på demokrati- och värdegrundsfrågor som kan aktualiseras genom 
litteraturläsning och samtal. 

3.2.1 Läraren och läsningen 
I vår teoretiska bakgrund har vi redovisat den betydelse läraren, och inte minst 
lärarens personliga syn på litteratur och läsning – lärarens litterära repertoar – har för 
utformningen för litteraturundervisningen. Därför kommer vi att undersöka vilken 
syn på litteratur och läsning lärarna har och vad som har format den; hur deras 
”ideala” litteraturundervisning ser ut, och vad som försvårar möjligheterna att 
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genomföra den. Det är ur ett lärarperspektiv vi gör vår undersökning; vår 
undersökning bygger på intervjuer av lärare.  

3.2.2 Eleven och läsningen 
Detta avsnitt ser till den enskilda eleven i rollen som läsare. De frågor som blir 
aktuella handlar om vilken betydelse eleven har i lärarens planering av 
undervisningen. Våra frågeställningar rör vilka frågor eleverna brukar ställa kring 
läsningens mål och mening; vilka svårigheter eleverna kan ha i samband med 
läsningen; vilka svar lärarna brukar ge på elevernas frågor, och vilka strategier 
lärarna har för att möjliggöra en optimal läsupplevelse för eleven. 

3.2.3 Litteratursamtalet 
Nästa avsnitt handlar om det gemensamma samtalet, då eleverna får möjlighet att 
delge varandra erfarenheter och tankar kring det lästa; ett samtal som berikas och 
utvecklas av att olika åsikter lyfts fram. De frågor som aktualiseras rör i vilken 
utsträckning litteratursamtal är en del av undervisningen; vilken utformning och 
vilket syfte samtalen har; hur lärarna uppfattar elevernas intresse och förmåga att 
delge och ta del av varandras tankar; vilka svårigheter och fördelar lärarna ser med 
litteratursamtalen. 

3.2.4 Demokrati- och värdegrundsfrågor i litteraturundervisningen 
I det sista avsnittet tar vi upp vilka frågor som ofta aktualiseras, och vilken litteratur 
som väcker frågorna till liv. Det är frågeställningar om exempel på litteratur som 
initierat vissa frågeställningar; i vilken utsträckning lärarna medvetet styr vilka 
frågor som diskuteras; i vilken utsträckning eleverna spontant initierar en 
frågeställning; i vilken utsträckning läsningen leder till en kritisk analys av vår 
samtida samhällsstruktur och värderingar. 
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4 METOD  
 
De teorier och begrepp som vi presenterar i vår bakgrund lyfter fram den enskilda 
individens upplevelse av, och tankar om, hur den litterära texten fördjupas och blir 
mer meningsfull genom det sociala samspelet i samtalet med andra läsare. Genom att 
dela erfarenheter med andra utvecklas både den sociala och den kognitiva förmågan, 
och goda förutsättningar skapas för att reflexion kring läsningen och det lästa ska 
bidra till såväl fortsatt litteraturläsning som intresse och förståelse för människans 
skilda erfarenheter av tillvarons komplexitet.  
 
Gemensamt för teoretikerna och för de svenska forskarna vi presenterar, är att de 
lyfter fram lärarens betydelse för en medveten litteraturundervisning. Läraren har det 
övergripande ansvaret att leda och stimulera till ett meningsfullt samtal, samt att leda 
elevernas tankar och frågor till ytterligare fördjupning och förståelse. I denna praktik 
spelar lärarens personliga uppfattning om litteraturläsning och -undervisning en 
betydande roll. 
 
Rosenblatts, Langers, McCormicks samt Dysthes teorier och begrepp, som vi 
presenterar i kapitel 2 Bakgrund, ligger till grund för inriktningen på våra 
intervjufrågor och för analysen av intervjuerna. Vi har intervjuat tio svensklärare 
som arbetar på gymnasiet. Vi har framför allt inriktat oss mot de didaktiska frågorna 
Hur? och Varför?, för att söka svar på hur de tänker kring frågor om 
litteraturläsning, litteraturundervisning och det demokratiska uppdraget, samt deras 
erfarenheter och reflektioner från undervisningssituationen.  
 
Staffan Larsson107nämner bl.a. perspektivmedvetenhet som ett kvalitetskriterium i en 
kvalitativ undersökning, eftersom det alltid finns någon form av förförståelse som får 
betydelse i tolkningsprocessen.108 Inledningsvis vill vi därför explicitgöra de 
perspektiv som kan ha betydelse för vårt sätt att angripa vårt ämne. Alltså är vi 
medvetna om att utifrån vårt eget intresse för litteratur och litteraturläsning har vi en 
tro på litteraturläsningens möjligheter för såväl en kognitiv som humanistisk 
utveckling hos unga människor; därför ser vi också litteraturläsningen som en 
betydelsefull del i svenskundervisningen. Denna syn på litteraturens och läsningens 
betydelse och möjligheter har också påverkats av de litteraturdidaktiska teoretiker vi 
studerat.  

4.1 Undersökningsmetod  
Annika Lantz skriver i Intervjumetodik109 att förutsättningslösa intervjuer inte finns; 
hon menar att det alltid finns en förförståelse. Hon hävdar även att de avgränsningar 
som görs ska vara medvetet gjorda och ha som syfte att styra intervjun i den riktning 
som tänkt var.110 Vi har byggt våra intervjuer på en, av vår handledare godkänd, 
intervjuguide med att antal frågeområden, som preciserats genom följdfrågor. Det är 
s.k. öppna halvstrukturerade frågor; se bilaga. Exempel på frågeområden är; ”Om 
meningen med att läsa litteratur”, ”Om samtal kring det lästa”, ”Om demokrati- och 
                                                 
107 Larsson, Staffan (1994). ”Om kvalitetskriterier i kvalitativa studier” i Starrin, Bengt & Svensson, 
Per-Gunnar (red.) Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Studentlitteratur: Lund. 
108 Ibid. s. 165f. 
109 Lantz, Annika (2007) Intervjumetodik. Studentlitteratur: Lund 
110 Ibid. s. 23. 
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värdegrundsfrågor”. Dessa frågeområden har vi formulerat utifrån de olika teorier 
och tankar om litteraturläsning som Rosenblatt, McCormick och Langer presenterat. 
Genom att överföra teoretiska begrepp på verkligheten och undersöka om de 
teoretiskt formulerade hypoteserna stämmer, kan slutsatser dras.111 Förutom våra 
följdfrågor och preciseringar har varje lärare relaterat till sin egen specifika 
lärarsituation.  Lantz’ definierar den riktat öppna intervjuformen: 
 

En vid fråga belyses med frågeområden. Intervjuaren följer upp inom områdena. 
[…]Flera intervjuer på samma tema visar sig delvis olika, vilket är en fördel för 
förståelsen av fenomenets kvaliteter112 [---] utfrågningarna kommer att få delvis 
olika innehåll beroende på vad intervjupersonerna svarar och väljer att fördjupa 
sig i. 113  

 

Göran Wallén114 lyfter fram ”metodisk medvetenhet” som ett övergripande kriterium 
i kvalitativa studier115. Det innebär bl.a. att en diskussion förts kring valet av metod 
för insamling av information. Vi har valt personliga intervjuer utifrån en fast 
intervjuguide, dels för att möjliggöra följdfrågor, dels för att vid behov kunna 
klargöra frågeställningarna för intervjupersonerna. Vid en enkätundersökning kan 
begrepp och frågeställningar missuppfattas, och därmed ge missvisande svar. I vårt 
arbete med formuleringarna av frågorna har vi strävat efter vida frågeställningar, för 
att lärarna, oavsett utifrån vilka teorier de arbetar, och oavsett inriktning på program 
de arbetar på, ska kunna känna igen situationer och problem och därmed svara 
utförligt och utveckla med egna exempel. Patel & Davidson116 betonar att den 
kvalitativa intervjun möjliggör för intervjupersonen att personligt formulera sina 
svar.117 För att få ett intervjumaterial som var så likvärdigt som möjligt, och som 
skulle kunna användas för en jämförande analys, har vi använt oss av en i förväg 
utarbetad intervjuguide i samtliga intervjuer.  

4.2 Genomförande och bearbetning 
I början av höstterminen 2008 gjorde vi en förfrågan via e-post och telefonsamtal, 
om intresse att delta i vår undersökning, till lärare på tre gymnasieskolor. I denna 
förfrågan presenterade vi oss och inriktningen på vår uppsats samt de teoretiker vi 
valt som grund för vår uppsats. Vi blev mycket positivt bemötta och alla, utom en av 
de tillfrågade, svarade ja på vår intervjuförfrågan. Den som avböjde gjorde det p.g.a. 
tidsbrist; läraren hade två VFU-studenter. Förfrågan gick vidare till en annan lärare 
på samma skola, som var intresserad av att intervjuas.  
 
Tio intervjuer har genomförts senare samma termin, under vecka 42-44; fyra 
respektive fem intervjuer har gjorts på de större skolorna, och en på den mindre. För 
att underlätta för lärarna har intervjuerna skett på deras respektive skolor. Efter 
tillåtelse från lärarna har intervjuerna genomförts med hjälp av diktafon. 
Tidsåtgången för intervjuerna har varit olika; de har varierat mellan trettio och drygt 
sjuttio minuter. 
                                                 
111 Ibid. s. 23 
112 Ibid. s. 33 
113 Ibid.s. 35 
114 Wallén, Göran. (1996) Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Studentlitteratur: Lund. 
115 Ibid. s. 94. 
116 Patel, Runa & Davidson, Bo. (2003) Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning. Studentlitteratur: Lund. 
117 Ibid. s. 78. 
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Vid bearbetningen av intervjumaterialet har vi transkriberat intervjuerna och därefter 
lyssnat ytterligare ett flertal gånger och jämfört med transkriberingen, för att om 
möjligt utröna om vi missat eller förlorat någon nyans i den första avlyssningen. 
Förutom att använda oss av transkriberingarna har vi även återvänt till 
inspelningarna i arbetet med resultatbeskrivningen samt i diskussionen. Vi har under 
sammanställandet av svaren strävat efter att sammanföra svar med liknande innehåll 
och innebörd för att kunna visa på arbetssätt och uppfattningar om arbetssätt som 
flera berättat om.  
 
I vår bearbetning av svaren har vi jämfört svaren och strävat efter att finna mönster 
och skillnader mellan olika beskrivningar. I redovisningen av resultatet framkommer 
dels vad flertalet eller en majoritet av lärarna uttrycker, dels vad enskilda lärare 
menar i en fråga. Vi vill betona att vi inte gör en värdering av svaren i så motto att de 
uppfattningar och erfarenheter som uttrycks och delas av flera lärare väger tyngre än 
den enskilde lärarens. 

4.3 Undersökningsgrupp 
Intervjuerna har gjorts med tio lärare anställda på tre gymnasier i södra Sverige; två 
större skolor med ca 1500 ungdomselever var, samt ett mindre gymnasium med ca 
300 elever. Samtliga lärare är för gymnasiet behöriga svensklärare, i kombination 
med ytterligare ämne/ämnen, och de undervisar både inom de studieinriktade och 
inom de yrkesförberedande programmen.  Deras lärargärning sträcker sig från 
närmare 40 års erfarenhet till den nyutexaminerades VFU-praktik och pågående 
termin. Av de intervjuade lärarna är fyra män.  

4.4 Urval 
Urvalet har skett dels genom rekommendation dels genom egen kännedom. 
Rekommendationerna hämtades från en av våra kurskamrater, som är kollega med 
lärarna på skolan, samt från en god vän som också är lärare på samma skola. Patel & 
Davidsson menar att det är viktigt att intervjuaren skapar en personlig relation med 
intervjupersonen, eftersom det höjer motivationen att svara på intervjuarens 
frågor.118 En intervjusituation innebär ett samspel mellan intervjuare och 
intervjuperson; därför är det viktigt att intervjupersonen känner sig bekväm med 
situationen, och att intervjun blir ett möte på lika villkor.119 En av oss var känd för de 
fem lärare hon intervjuade eftersom de är eller varit kollegor. Det innebar att det från 
början fanns en god och respektfull relation mellan intervjuare och intervjuperson, 
och intervjupersonerna visade intresse och motivation att svara på frågorna. Vi 
menar dock att även de intervjuer då intervjuaren var okänd genomfördes på ett 
öppet och avspänt, och att samtliga lärare visade engagemang och intresse för vårt 
ämne. Samtliga lärare informerads om uppsatsens ämne, inriktning och syfte i 
samband med att vi tog kontakt med dem.120  
 
Vi har i vårt urval strävat efter en bred ålderspridning och en så jämn könsfördelning 
som möjligt, samt att lärarna sammantaget har undervisningserfarenhet från både 
studieförberedande och yrkesförberedande program. Anledningen till att vi 

                                                 
118 Patel & Davidson, s. 71. 
119 Ibid. s. 78f. 
120 Se Patel & Davidson, s. 69f. 
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eftersträvat denna spridning är att vi menar att det ger möjligheter till fler variabler i 
resultatet. På de studieförberedande programmen är det t.ex. oftast mindre vanligt 
med elever som har lässvårigheter, än vad det är på de yrkesförberedande.      

4.5 Forskningsetik  
I arbetet med våra intervjuer har vi tagit i beaktande Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning121, som 
har till syfte att ge normer för förhållandet mellan forskare och 
undersökningsdeltagare. Det grundläggande individskyddskravet preciseras i fyra 
huvudpunkter: informationskravet122, samtyckeskravet123, konfidentialitetskravet124 
samt nyttjandekravet125. Som rubriker i redovisningen av resultatet, samt i resultatet, 
har vi använt oss av citat från våra intervjuer. Av hänsyn till de intervjuade lärarnas 
integritet är de namn som anges efter samtliga citat fingerade.  

4.6 Validitet och reliabilitet 
Patel & Davidsson menar att validitetsbegreppet i en kvalitativ undersökning är 
vidare än i en kvantitativ, och även inbegriper reliabilitetsaspekterna. Validitet i en 
kvalitativ undersökning är något som ska genomsyra hela forskningsprocessen. 126 
Samtidigt som det inte går att precisera några regler för en säker validitet finns det 
vissa aspekter som bör beaktas. Det gäller bl.a. bearbetningen av intervjumaterialet. 
127 Vi har därför transkriberat intervjuerna, men också gjort flera avlyssningar för att 
undvika feltolkningar i vår analys. I vår redovisning av resultatet är vi medvetna om 
det urval och den tolkningsprocess som skett då vi inte kommenterat varje utsaga, 
utan utelämnat det vi bedömt mindre relevant. Samtidigt har vi strävat efter att inte 
bara redovisa de gemensamma erfarenheter och åsikter som kommit till uttryck, utan 
också de som varit avvikande. 
 
Vidare menar såväl Patel & Davidsson128 som Wallén129att ett kriterium för en 
kvalitativ undersökning är att hela forskningsprocessen redovisas för att en kritisk 
granskning ska vara möjlig. I detta avsnitt har vi därför redogjort för den teoretiska 
bakgrunden till vår frågeställning; för vårt val av undersökningsmetod; för det 
praktiska genomförandet av intervjuerna samt för bearbetningen och analysen av vårt 
intervjumaterial. 
 
 
 
 

                                                 
121 http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf 
122 Ibid. s. 7f. 
123 Ibid. s. 9ff. 
124 Ibid. s. 12f. 
125 Ibid. s. 14. 
126 Patel & Davidson, s. 103. 
127 Ibid. s. 104f. 
128 Ibid. s. 106. 
129 Wallén, s. 94. 
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5 RESULTAT 

5.1 Läraren och läsningen  
Vi inledde våra intervjuer med att fråga om lärarnas syn på litteratur och läsning, och 
vad som format den. De fick också berätta om hur deras ”ideala” 
litteraturundervisning ser ut, och vad de anser hindrar dem att förverkliga den. I detta 
sammanhang frågade vi också i vilken utsträckning litteraturdidaktiska frågor varit 
aktuella under deras lärarutbildning, samt huruvida de ansåg att 
litteraturundervisningen har en reell betydelse för demokratiundervisningen; för 
utvecklandet av ett demokratiskt förhållningssätt. 

5.1.1 ”Det började redan därhemma med rim och ramsor.” (Kerstin) 
Samtliga av lärarna har läst skönlitteratur sedan barnsben – utom en som menar sig 
aldrig förstått ”vitsen med skönlitteratur”, men däremot läser tidningar, facklitteratur 
och debatterande texter. Läslusten och intresset för litteratur har framförallt 
utvecklats i hemmen. Få av lärarna menar att skolans litteraturundervisning varit 
betydelsefull, men för en del vidgades repertoaren i gymnasieskolan. 
 
Även synen på vad som gör litteraturläsning roligt och viktigt stämmer överens. 
Litteraturen vidgar referensramarna, och leder till nya reflektioner både under och 
efter läsningen. Den ger igenkänning och självinsikt, samtidigt som den ger inblick i 
och förståelse för andras erfarenheter och levnadsvillkor. En lärare menar att 
litteraturen dessutom kan ge en rent estetisk upplevelse; att njuta av språket har ett 
egenvärde.  
 
Samtliga lärare, utom en som var nyutexaminerad, menar att de litteraturdidaktiska 
frågorna inte aktualiserades under deras lärarutbildning. En lärare som utbildades i 
början av 1970-talet menar att det var ett ”lågvattenmärke” för skönlitteraturen, och 
att det samhällskritiska perspektivet dominerade. Det förs inte heller någon 
didaktiskt diskussion i ämneslagen. Flera av lärarna menar att ämneslagen, efter 
programskolans införande, fått en alltför undanskymd roll. 
 
Majoriteten av lärarna menar att den ideala undervisningen bl.a. präglas av att 
eleverna hinner läsa många böcker i sin helhet.  Detta för att elevernas repertoar ska 
breddas och fördjupas genom att hela litteraturhistorien blir representerad. Flera 
lärare menar att det är viktigt att eleverna får möjlighet att möta avancerade texter, 
och även litteratur utanför den västerländska kulturen. Några av lärarna pekar på 
vikten av att eleverna också ska få uppleva lust och nöje i sin läsning.  Ytterligare ett 
önskemål är pålästa och motiverade elever. 
 
För att bedriva sin ideala undervisning önskas också mer tid; för samtal kring det 
lästa samt läsupplevelsen. En lärare önskar att litteraturundervisningen betonades 
mer både i läro- och kursplan, och därmed ges mer tid. En annan lärare har en önskan 
att läsning, samtal och skrivande blir mer integrerat.  
 

Hälften så stora klasser (…) för att kunna samtala om litteratur. Vill jag nu ha 
samtal i grupper om fem elever tar det fyra, fem lektioner i anspråk. […] Vad 
ska de andra göra under tiden? (Ebba) 
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Samtliga lärare menar att elevernas bristande språkliga förmåga, bristande 
ordförståelse och svårigheter att förstå komplicerad meningsbyggnad leder till att de 
inte kan ta till sig texternas innehåll, i synnerhet inte bild- och symbolspråk. Detta 
beror på att många elever är mycket läsovana; flertalet läser allt mindre och en del 
inte alls.  
 
En annan begränsande faktor är tiden. Det gör att man varken hinner med de böcker 
som borde ingå i kursen, eller att stödja och uppmuntra eleverna i sin läsutveckling. 
Tidsbristen minskar också möjligheterna till fördjupande samtal kring läsningen.  
 
Samtliga lärare anser, med olika motivationer, att litteraturundervisningen har en 
reell betydelse för demokratifostran, dvs.  utvecklandet av ett demokratiskt 
förhållningssätt. En lärare betonar att läskunnighet både är en rättighet och en 
skyldighet i ett demokratiskt samhälle, och att läsning är starkt förbundet med 
yttrande- och tryckfrihet. Några menar att läsningen är viktig för att utveckla den 
språkliga kompetens som krävs i det moderna samhället. Genom läsningen utvecklas 
också en analytisk och kritisk förmåga; att kunna se bakom ytan.  
 

Förmågan att läsa och ta till sig en text är en förmåga att som krävs i samhället. 
[…] Har man inte den kommer man efter. […] En litterär kompetens ökar också 
förmågan att se bakom ytan – att utveckla en kritisk förmåga. (Leif) 

 
Ämnet i sig ger möjligheter att ta upp demokrati- och värdegrundsfrågor på ett sätt 
som inte gäller t.ex. matematikämnet. En lärare menar att hon genom litteraturen kan 
belysa en värdegrundsfråga som kan vara aktuell i klassen, t.ex. rasism, utan att 
någon elev behöver känna sig utpekad. Litteraturen belyser centrala och existentiella 
frågor som ständigt är aktuella. I litteratursamtalen kring dessa frågor ges alla 
möjlighet att komma till tals, och man lär sig lyssna på varandra. Det öppna samtalet 
är en del av demokratin och litteratursamtalen skapar också relationer mellan lärare 
och elever, som bidrar till förståelsen av andra. 
 

Utan böckerna – det konkreta – skulle jag inte få så många ingångar. Om jag ser 
att jag har en smygrasist i klassen kan jag inte dyka på honom och säga: ”Du är 
rasist! Men jag kan utgå från en bok för att belysa problemet – och ingen i 
klassen behöver känna sig utpekad. (Inez) 

5.2 Eleven och läsningen 
I det här avsnittet redovisas en sammanfattning av svaren på våra frågor om lärarnas 
erfarenheter kring planeringen av undervisningen. Det är frågor som rör eleverna och 
litteraturvalet; elevernas frågor om läsningens mening och mål; elevernas svårigheter 
med läsningen, samt vilka strategier lärarna har för att möjliggöra både en optimal 
undervisning och en positiv läsupplevelse för eleverna. 

5.2.1 ”… ’Går det fram?’ snarare än ’Går det hem?’” (Leif) 
Planeringen av undervisningen styrs av kursplan och kursmål och inom dessa ramar 
anpassas utformningen med hänsyn till den aktuella elevgruppen. Samtliga lärare 
säger att de i valet av litteratur försöker hitta det som fungerar för den enskilde 
eleven eller för elevgruppen; det går inte att göra på samma sätt på byggprogrammet 
som på naturvetenskapsprogrammet.  
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Lärarna anser att eleverna generellt har en dålig språklig och litterär förförståelse, 
som de menar beror på att ungdomar huvudsakligen läser nyare populärlitteratur, om 
de överhuvudtaget läser. Flera lärare har erfarenhet av elever som visserligen läser 
mycket, men bara inom en genre.  
 

Inte själva läsandet i sig, men om den specifika titeln är omistlig. Eleverna kan 
vara genrefixerade. Vi måste bredda perspektivet.(Kerstin)  

 
Att litteraturläsning är en del i svenskämnet ifrågasätts i viss mån, men tas för givet 
av majoriteten elever. Däremot ifrågasätter många elever titelvalet, och att de inte får 
välja litteratur fritt. Två lärare som arbetar på yrkesförberedande program, med 
huvudsakligen pojkar, upplever ofta ett ifrågasättande av meningen med 
litteraturläsning, och att eleverna säger att de aldrig tidigare läst en bok i sin helhet.  

 
Vad har jag för nytta? Jag har aldrig läst en hel bok? (Inez) 

 
Hur lärarna svarar på ifrågasättandet varierar något. En del poängterar vikten av att 
få ett fungerande språk; att det är en demokratifråga att alla kan läsa; att det är en 
förutsättning för att klara sig i det moderna samhället. Andra lyfter fram 
bildningsaspekten; att ta del av ett kulturarv – nationellt och internationellt – och 
kunna samtala om detta med andra. Ytterligare några visar på att litteraturen, oavsett 
när och var den skrevs, oftast behandlar och skildrar existentiella frågor och som 
därför har en ständig aktualitet. En lärare låter eleverna välja den första boken (på A-
kursen), men säger sedan att det är hennes uppgift som lärare att eleverna under sin 
gymnasietid får möjlighet att läsa litteratur som de annars kanske inte väljer själva. 
De ska få läsa svårare texter och bredda sin läserfarenhet genom olika genrer och 
litteratur från skilda kulturer.  
 

Att försöka få förståelse för andra kulturer och tänkesätt. Men de köper sällan 
det. (Inez) 

 
Lärarna menar att problemet med att ”komma in i” boken är ett vanligt hinder för 
elevernas läsning. När hela elevgruppen läser samma bok brukar därför flera av dem 
läsa det inledande kapitlet högt; en av lärarna läser ibland vartannat kapitel högt, 
vilket bidrar dels till en gemensam läsupplevelse, dels till att alla ”hinner” läsa 
boken. En del sätter ett beting för eleverna genom att dela upp antal sidor per dag, 
medan andra menar att det ”hackar upp” läsupplevelsen.  

5.2.2 ”Det behöver inte vara Strindberg, det går bra med Vecko-
Revyn.” (Ebba) 

Elever med lässvårigheter behöver extra stöd och uppmuntran. Det är viktigare att 
boken är spännande än att den är kort till sidantalet för den lässvage, såväl som för 
den läsovillige eleven, säger en lärare. Majoriteten av lärarna menar att högläsning är 
en underskattad metod. En lärare använder genomgående högläsning i de grupper 
som domineras av lässvaga elever. Hon säger att det då fungerar att läsa även 
”tjocka” böcker som De tre musketörerna så att eleverna får utbyte av 
läsupplevelsen. Att eleverna kan kombinera bok och ljudbok är ytterligare en väg, 
som dessutom stöder eleven i avkodningen av texten. Eftersom läsförmågan tränas 
upp genom mer läsning, uppmanar flera lärare eleverna att läsa mycket, oavsett vad 
de läser.  
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Lärarna använder olika strategier för att stötta eleverna under läsprocessen och för att 
stimulera till reflektion över det lästa. Många presenterar frågeställningar kring språk 
och stil, innehållet, egna referenser, textens ”budskap” mm. Istället för att eleverna 
ska kunna referera handlingen, vill man att de ska reflektera kring det övergripande 
temat; vad var oväntat, dramatiskt, avgörande; hur kan man uppfatta karaktärers 
utveckling genom berättelsen? En del lärare har tidigare prövat läslogg, men fåtalet 
använder det nu, eftersom de anser att det kräver mer än vad det tillför. Flera lärare 
berättar om hur eleverna ofta spontant frågar och vill samtala om boken under 
läsningens gång. 
 

De vill prata om läsningen medan de håller på; frivilliga och spontana samtal 
med en enskild elev, eller kanske kompisen som sitter bredvid. Jag träffar 
eleverna även när jag inte har lektion med dem, och då händer det att de frågar 
och kommenterar vad de läst. (Inez) 

 
De flesta lärarna poängterar att en förutsättning för elevernas förståelse av 
litteraturen, är att de före läsningens början får kunskap om den sociala och 
historiska kontext verket tillkommit i. För att eleverna ska kunna förstå karaktärernas 
problematik och handlande krävs att de känner till vilka sociala faktorer och 
föreställningar som påverkade dåtidens människor.  
 

Att läsa en roman förlagd till sekelskiftet 18-1900 och inte veta något om 
könsroller, klassamhället, författarens politiska färg – då förlorar man en del av 
upplevelsen av texten. (Ebba) 

 
En lärare har en särskild strategi för reflektion över det lästa. Eleverna får som 
uppgift att skriva en kort ögonvittnesskildring från deras egen vardag, och sedan 
reflektera över den, något de ofta tycker är svårt. Utifrån den erfarenheten kan 
läraren sedan peka på dels varför det kan vara svårt att reflektera över andras texter, 
dels varför det ligger ett värde i reflektionen. 
 
När vi frågat vilket mål med elevernas läsning som lärarna sätter främst – 
läsupplevelsen eller kunskap om litterära stilar, epoker, genrer etc. – svarar samtliga 
upplevelsen. Samtidigt framhåller flera av dem att det ena inte behöver förskjuta det 
andra.  Upplevelsen blir ofta större när man har hela referensen, men om eleverna har 
som främsta uppgift att iaktta de litterära och historiska särdragen i en text finns 
risken att de inte får någon upplevelse alls.   

5.3 Litteratursamtalet  
Samtal kring litteraturen ingår i samtliga lärares undervisning, om än i olika 
omfattning. Flera av dem önskar att tiden medgav samtal i större utsträckning. Som 
hindrande faktorer pekar de, förutom tidsbristen, på det faktum att stora klasser 
försvårar de praktiska möjligheterna till samtal i smågrupper. Dessutom menar flera 
att de känner en press att allt som sker ”i klassrummet” ska kunna utgöra 
betygsunderlag, vilket kan verka hindrande för både lärare och elever. En lärare 
berättar om att hans ämneskollegium funderat på att inskaffa diktafoner, för att 
elevernas litteratursamtal i smågrupper ska kunna användas som betygsunderlag i 
större utsträckning.  
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5.3.1 ”Det är rätt svårt, kanske det svåraste, att leda samtal med 
elever.” (Peter) 

Samtliga lärare föredrar att ha samtalen i mindre grupper för att samtalsmiljön ska bli 
god. Några lärare har även enskilda samtal med eleverna, både under och efter 
läsningen. Samtalen kan ha olika funktion. För de flesta används de som 
redovisningsform efter avslutad läsning, och lärarens roll blir då att ställa relevanta 
frågor, utifrån kursmål och betygskriterier, samt styra samtalet dels för att olika 
perspektiv ska bli belysta, dels för att alla elever ska komma till tals. En lärare menar 
att hennes roll är att skapa ”trevliga samtal”, där hon t.o.m. ger eleverna ”taltid” för 
att även de tystare eleverna ska få samma utrymme som de ”talträngda”.  
 
Även i början av och under läsningens gång används samtal för att leda in eleverna i 
litteraturen, och för att hålla intresset vid liv. Flera av lärarna berättar att eleverna 
ofta spontant initierar samtal, fr. a. under läsningens gång; då de fascinerats av eller 
undrar över något. Just dessa samtal uppskattas mycket av lärarna, eftersom de utgår 
från elevernas läsupplevelse, och inte från lärarnas styrande frågor. En lärare brukar 
ta upp intressanta kommentarer som kommit fram i elevernas skriftliga reflektioner; 
dels för att ge eleverna positiv respons på det skrivna, dels för att ge nya perspektiv 
till hela klassen/gruppen. 
 

Om eleverna gjort en skriftlig redovisning på sina reflexioner kring läsningen tar 
jag upp dem i helklass när jag tycker nya tankar kring boken presenterats. Viktigt 
att eleverna får respons. (Kristina) 

 
Av våra tio lärare är det drygt hälften som klart uttalar att de även tar upp elevernas 
upplevelse av läsprocessen i samtalet. Det som då blir aktuellt är framför allt 
diskussioner kring vad som gör att en bok uppfattas som svår att läsa. En lärare 
menar att det är viktigt att eleverna lär sig sätta ord på vad som skapar denna 
svårighet; är det vokabulären, den språkliga utformningen, handlingen och miljön 
eller något annat? En annan lärare säger att samtal kring läsprocessen är vanligare då 
alla läser samma bok, och kanske läser delar högt i klassen. Den lärare som 
huvudsakligen har yrkesförberedande (pojk-)klasser menar att samtalen ofta rör vilka 
bilder eleverna får under läsningen. 
 
När syftet med samtalen är att ligga till grund för betygssättning, utgår de från 
lärarnas frågeställningar, som utvecklas genom att eleverna svarar och besvarar 
varandras kommentarer. Lärarens roll, förutom att presentera frågeställningarna och 
leda samtalet, är även att bedöma den enskildes svar i förhållande till 
betygskriterierna. Många lärare upplever en kluvenhet i sin roll.  
 

Jag blir tråkig. Det är underbart med samtal, men jag måste ju bedöma och 
betygssätta. Det blir en kluven roll. Jag har ett frågeformulär som jag vet 
motsvarar G, VG, MVG; jag frågar och eleverna svarar och fyller i och bemöter 
varandra. (Ebba) 

 
En lärare på byggprogrammet använder ett diskussionsforum på skolans nätverk där 
eleverna reflekterar och kommenterar varandras reflektioner. Detta har visat sig vara 
en bra form för ”litteratursamtal”; eleverna får använda ett medium de behärskar, och 
är mer engagerade än i klassrumsdiskussionen, delvis beroende på att ”samtalet” 
pågår under en längre tid, och reflektionerna blir mer genomtänkta.   
 



30 
 

5.3.2 ”Om de läst och skrivit några tankar har de ofta något att säga 
om boken.” (Kristina) 

För att skapa förutsättningar för eleverna att vara delaktiga i litteratursamtalen menar 
flertalet av lärarna att de på olika sätt måste förbereda eleverna. Detta kan ske genom 
introduktion av litteraturen och dess kontext; genom frågeställningar under 
läsningen; genom att eleverna skriver om det lästa.  
 
Några lärare menar att samtalen ofta stannar vid att eleverna refererar bokens 
innehåll, och kommenterar vad de tyckte om den, men att de har svårare att reflektera 
och låta tankarna leda vidare till något nytt. Det blir sällan någon syntes. (Lars) 
Andra menar att förmågan till självständiga reflektioner är god, och att det fr.a. visar 
sig i de skriftliga redovisningarna, där eleverna haft mer tid på sig, och även de tysta 
kommer till tals.  

5.3.3 ”De som läser mer har mera att säga.” (Frank) 
Flera av lärarna menar att elever med god läsvana har lättare att uttrycka sina tankar 
på ett nyanserat och avancerat sätt; de lässvaga får svårigheter att uttrycka sina 
tankar eftersom deras språkliga förmåga begränsar dem. Detta skapar obalans i 
samtalet. Eleverna har lättare att relatera till och reflektera över samtida litteratur; 
äldre texter ger inte samma känsla av samhörighet. En bok som antingen uppfattas 
som ”bra” eller ”usel” engagerar, och leder ofta till bra samtal. 
 
Uppfattningarna går isär när det gäller elevernas förmåga att samtala och att lyssna 
på varandras tolkningar. Möjligheterna till delaktighet och engagemang är större när 
hela gruppen läst samma bok. Elever kan uppleva det som en ”belöning” för sin 
läsning att de fullt ut kan delta i samtalet, menar en lärare. En annan lärare menar att 
om eleverna läst olika böcker, är en förutsättning för lyssnandet att samtalet sker i 
smågrupper. Den lärare som använder diskussionsforum på nätet för 
litteratursamtalen menar att det ger bättre ”samtal”, eftersom eleverna tar sig tid och 
”lyssnar” bättre och blir mer personliga i sina kommentarer.  
 

När de är inne på forumet lyssnar de bättre – tar sig tid – och det blir mer 
personligt. (Inez) 

 
För att samtalen ska bli så förutsättningslösa som möjligt poängterar lärarna från 
början att det alltid finns flera perspektiv på läsningen, och att det är möjligt med 
olika tolkningar. Lärarna menar att det är viktigt att uppmuntra eleverna att 
självständigt reflektera kring sin läsning, och i sin roll som samtalsledare se till att 
samtliga elever får bidra med sin tolkning. En del menar dock att eleverna ska kunna 
argumentera för sin tolkning; den ska vara rimlig och kunna härledas till texten. 
Några lärare påpekar att även om eleverna presenterar egna tolkningar och analyser 
förväntar de sig att läraren därefter ska redogöra för den ”sanna” tolkningen. En 
lärare menar att litteraturen kan hjälpa eleverna att förstå att allt inte alltid har fasta 
ramar och färdiga facit. 
 

Man får poängtera att litteraturen inte är som matematiken – inte regelstyrd. Det 
finns inga svar. Jag får ofta säga att jag vet inte heller, men vad är mest 
sannolikt, trovärdigt, hur skulle du ha reagerat? (Ebba) 

 
Några lärare menar att en orsak till att eleverna inte alltid tydligt uttrycker en 
avvikande åsikt beror på en ovilja att avvika från mängden eller att kritisera 
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varandras åsikter. En lärare säger att det kan vara svårt att berätta om egna 
erfarenheter när känsliga frågor diskuteras, som t.ex. alkoholism eller 
barnmisshandel. Samtidigt som lärarna anser att många elever är alltför inkörda i ett 
”rätt-svar-tänkande”, menar några att förmågan till självständig reflektion ofta visar 
sig i de skriftliga redovisningarna, då eleverna skriver oberoende av varandra och 
utan tidspress. 

5.4 Demokrati- och värdegrundsfrågor i 
litteraturundervisningen  

5.4.1 ”Alla böcker som är bra har sådana frågor.” (Kerstin) 
I det här avsnittet sammanfattar vi de svar vi fick då vi ställde frågan vilka frågor 
som ofta aktualiseras, och vilken litteratur som kan leda in på dessa. Vi har valt att 
redovisa detta dels för att konkretisera det vi på ett övergripande och allmänt sätt 
diskuterar i vår undersökning, dels för att vi menar att det kan finnas ett intresse i att 
få se något av vad som läses på gymnasieskolan idag. 

5.4.2 ”Litteraturen i sig själv lär en ung människa väldigt mycket 
om demokrati.” (Ebba) 

Samtliga lärare säger att även om de inte specifikt och uttalat planerar att belysa 
vissa demokrati- och värdegrundsfrågor i samband med läsningen av viss litteratur, 
är det något som ofta ändå aktualiseras. En lärare menar att det blir naturligt på B-
kursen där litteraturen ska läsas och förstås i ett historiskt och socialt perspektiv. Det 
öppnar för en analys av det samhälle litteraturen skrivits i; om det är ett demokratiskt 
samhälle som låter litteraturen tryckas.  
 

Att ha censur – inte åsikts- och yttrandefrihet. Jonathan Swifts eget öde i 
samband med ”Ett anspråkslöst förslag” – att allegorin var en form att uttrycka 
kritik under hans samtid. (Ebba) 
 

Flera av lärarna säger att det ofta är eleverna som aktualiserar demokrati- och 
värdegrundsfrågorna i samband med läsningen av viss litteratur; de visar stort 
intresse och engagemang vill gärna diskutera. En lärare tycker att det främst är etiska 
och existentiella frågor som engagerar; frågor om skuld och ansvar. Novellen ”Att 
döda ett barn” av Stig Dagerman och romanen Doktor Glas av Hjalmar Söderberg 
aktualiserar båda etiska frågor kring död och liv, skuld och ansvar. Framför allt 
reagerar eleverna när litteraturen handlar om personer som utsätts för orättvis 
behandling eller på annat sätt blir förtryckta. Då kan samtalet kretsa kring frågor om 
varför människor gör onda saker mot varandra. 

5.4.3 ”Den lär dem något om hur det skulle kunna vara att leva 
under andra omständigheter.” (Ebba) 

Lärarna menar att frågor om demokrati och värdegrund sällan formuleras explicit, 
men att de alltid finns med indirekt i samtalen genom att de ställer frågor som får 
eleverna att relatera litteraturen till sin egen tid och situation. Eftersom litteraturen 
speglar sin samtid ger den också upphov till reflektioner kring frågor som rör 
människosynen; på hur man ser på kvinnan eller människor utanför den egna 
samhällsgemenskapen. Oavsett om eleverna läser det antika dramat Lysistrate, 
Shakespeares Romeo och Julia, eller nyare romaner som Hosseinis Tusen strålande 
solar och Adichies En halv gul citron, är det relevant att fundera kring vilka 
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omständigheter som begränsar eller möjliggör en kvinnas liv och livsval. Den 
självbiografiska En blomma i Afrikas öken av Waris Dirie är ytterligare en bok som 
ofta leder till diskussioner kring frågor om kvinnans roll i olika tider och kulturer. 
 

Litteraturen speglar samhället – ger upphov till frågor om människosyn, synen 
på andra människor (…) även synen på kvinnan. (Leif) 

 
Familjerelationer och barns och ungdomars ställning och förutsättningar blir föremål 
för diskussioner. Även äldre litteratur aktualiserar samtida frågor och problem; 
läsning av Strindbergs Fadren väcker diskussioner kring faderskap, och många 
pojkar relaterar till egna erfarenheter av oönskade styvpappor när de läser Hamlet. 
En lärare berättar att när klassen läste Flyga drake av Khaled Hosseini, samtalade 
eleverna om allt från faderskap och att inte kännas vid och erkänna sina biologiska 
barn till frågan om insemination. 
 
Flera lärare säger att frågor kring sociala skillnader, samhällsklasser, rasism och 
jämlikhet ofta väcks av eleverna, oavsett om det är en ny ungdomsroman eller en 
klassiker som varit aktuell. Många ungdomsböcker aktualiserar mobbning och 
utanförskap, vilket är en bra ingång för samtal kring demokratifrågor säger en lärare. 
Några lärare brukar läsa exv. Kallocain av Karin Boye, eller den nyare 
ungdomsromanen Den utvalde av Lois Lowry, och diskutera med sina elever om vad 
det innebär att leva i ett totalitärt samhälle med åsiktsförtryck, som kan ge en ny 
infallsvinkel på frågan om vad som utmärker ett demokratiskt samhälle och ett 
demokratiskt tänkande. 

5.4.4 ”Tror ni en karl kan tänka som ett fruntimmer?” (Kristina) 
Vi frågade lärarna i vilken utsträckning de uppmärksammar och samtalar med sina 
elever det faktum att den litteratur som presenteras i läroböcker och antologier 
huvudsakligen är skriven av män; även när den skildrar kvinnors liv och 
förhållanden.  
 

Ibland kan man tillsammans med eleverna häpna över att en man på ett 
trovärdigt sätt kan skildra en kvinnas psyke. (Kerstin) 

 
Flera lärare menar att de brukar ta upp detta, och en av dem säger att det också kan 
leda in på frågan om hur författarens situation förändrats genom historien; om vilka 
möjligheter har funnits för kvinnor att försörja sig som författare jämfört med män. 
Samma lärare säger att, även om hon själv är intresserad av genusfrågan, och ofta 
uppfattas som ”väldigt feministisk” av eleverna, har hon ingen strävan efter en 
50/50-fördelning när hon väljer litteratur, utan väljer det hon tycker är ”bäst”. 
 
När det gäller manliga författares skildringar av kvinnor, säger en lärare att när de 
läser t.ex. Fröken Julie, brukar hon ibland fråga eleverna om de tror att en karl kan 
tänka som ett fruntimmer. En annan lärare har med en av sina klasser diskuterat Det 
går an, och ifrågasatt om det har ett trovärdigt kvinnoperspektiv. Ytterligare en 
annan menar att det finns gånger eleverna häpnar när de upplever att en man skildrar 
en kvinnokaraktär på ett trovärdigt sätt. Samma lärare menar att hon särskilt i klasser 
med enbart pojkar försöker lyfta fram ett mer feministiskt perspektiv; hon menar att 
eleverna ska förstå att det finns olika sätt att förstå litteraturen. En annan lärare 
tycker att det är i ”tjejklasserna” detta perspektiv är viktigast.  
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En lärare säger att eleverna ofta reagerar på hur vanligt det är att kvinnan i 
litteraturen skildras som roten till det onda; den som förstör. Det blir aktuellt när de 
läser bibeltexterna om Eva och ormen i lustgården, eller om Pandoras ask.  

5.4.5 ”Vår tid är inte i skottgluggen” (Håkan) 
Vid läsning av äldre litteratur är det ofta enkelt att med kritisk blick analysera 
samhällsstrukturer och värderingar. Vi frågade lärarna i vilken utsträckning de ansåg 
att litteraturläsningen gav upphov till en kritisk diskussion om vår egen samtids 
värderingar och mönster. 
 
Några lärare menar att eleverna har både en bristande historisk förförståelse och en 
bristande språklig förmåga, och att det försvårar en djupare reflektion och analys. 
Jämförelserna blir på ett basalt plan. En lärare menar att det finns en vilja och en 
ansats men inte förmåga. De flesta lärarna menar att det inte inträffar så ofta, mer än 
att man jämför, dvs. kommenterar skillnader och/eller likheter med samtiden. 
Meningarna går isär om huruvida eleverna någon gång anser att något var bättre förr, 
och sämre idag; det kan hända men det är lättare att kritisera historien utifrån en 
nutida, västerländsk världsbild. Samtidigt anser några att litteraturen kan leda till en 
begrundan om vår egen tid i allt är ett föredöme. En lärare nämner att läsningen av 
Tisdagarna med Morrie väckte frågor kring hur livet värderas i ett materialistiskt 
samhälle; vad som värderas högt. Hon nämner också hur den populära boken Pojken 
som kallades det aktualiserar frågor kring barns utsatthet. 
 

Barn lider kanske mer idag när de vårdas av en. Förr hade man en större grupp 
som kunde täcka upp om en blev alldeles tokig. (Ebba) 

5.4.6 Resultatsammanfattning  
I våra intervjuer frågade vi efter vilka svårigheter och möjligheter som lärarna 
upplever i sin litteraturundervisning. De svårigheter som främst kommer till uttryck 
är delvis av praktiskt karaktär; tidsbrist och stora undervisningsgrupper försvårar 
möjligheterna till samtal i mindre grupper. Lärarna uppfattar också flertalet elevers 
bristande språkliga och litterära kompetens som en svårighet; både för eleverna och 
för lärarna. Det framkommer också att det inte finns någon medveten didaktisk 
diskussion kring litteraturläsning och -undervisning i ämneslagen. 
 
Samtidigt uttrycker lärarna att det finns stora möjligheter att aktualisera demokrati- 
och värdegrundsfrågor i samband med litteraturläsningen och litteratursamtalen, och 
att det finns ett spontant intresse hos flertalet elever att diskutera dessa frågor. 
Lärarna menar att läsningen av både äldre och nyare litteratur kan ge upphov till 
diskussioner kring demokrati- och värdegrundsfrågor.  
 
I intervjuerna berättar lärarna också om strategier de använder sig av för att 
överbrygga de svårigheter som finns. Flera lärare lyfter fram högläsningens fördelar 
och möjligheter att ge en litterär upplevelse även till de elever som har 
lässvårigheter. Litteratursamtal kan också föras via diskussionsforum på Internet; ett 
medium som eleverna känner sig förtrogna med. 
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6 DISKUSSION 
 
Under arbetet med vår uppsats har vi intervjuat lärare om deras erfarenheter och 
tankar kring svårigheter och möjligheter i samband med litteraturundervisningen.  

6.1 Lärarens svårigheter och möjligheter 
Lärarens syn på litteratur och läsning; hans eller hennes litterära repertoar, är en 
faktor som påverkar utformningen av undervisningen. Det finns ytterligare faktorer 
som styr och begränsar; en del är tydliga och medvetna, medan andra kan vara 
otydliga och omedvetna i betydelsen oreflekterade.  
 
De politiska styrdokument som fr.a. styr undervisningens innehåll och omfattning är 
kursplan och kursmål samt betygskriterier för svenskämnet. Kursplanerna och 
kursmålen reglerar inte undervisningen i detalj, utan ger riktlinjer för vilka moment 
och ämnesområden som skall ingå. En av lärarna uttryckte en stark önskan att 
kursplanerna betonade litteraturen och litteraturläsningen mer än vad de gör. Även 
Bommarco påpekar att Lpf94 inneburit att litteraturstudiet fått minskat utrymme. 
Detta fr.a. under B-kursen, som är inriktad på litteraturhistorien, en kurs som ofta 
sträcker sig över två terminer där också förberedelse och genomförande av de 
nationella proven i svenska ska genomföras.  
 
I intervjuerna framkom att lärarna anser att de bl.a. påverkas av ekonomiska och 
politiska faktorer; nedskärningar i kommunens budget ger återverkningar på 
utbildningsnämndernas fördelning av resurser, som i sin tur kan få direkta 
konsekvenser för undervisningsgruppernas storlek, lärarens fördelning av 
undervisningstid samt tid för enskild och kollegial planering och ämnesutveckling. 
Flera av lärarna menade att både mindre klasser och mer tid skulle möjliggöra en 
bättre undervisning. Detta försvåras av kursplanerna, men också till viss del av 
skolans ekonomiska situation. 
 
Hur den slutliga utformningen ser ut ligger på den enskilde läraren, ofta i samråd 
med ämneskollegor. Visserligen har vi i vår undersökning endast fått uppgifter från 
tre skolors praktik, vi menar ändå att det är anmärkningsvärt att ingen didaktisk 
diskussion förs i svenskämneslagen. Den ena skolan hade överhuvudtaget inget 
fungerande ämneslag, vilket ytterligare försvårar möjligheterna till gemensam 
diskussion och ämnesutveckling.  
 
Bergman, Ewald, Lundström och Molloy har i sin forskning på olika sätt påpekat den 
betydelse som den enskilda skolans tradition och vanor har för hur svenskämnet 
konstrueras, dvs. vad och vem som bestämmer innehåll och utformning. Detta, 
menar vi, är en faktor som riskerar att negligeras; man ser skolans och sin egen 
praktik som självklar. Lärarna uttrycker i intervjuerna uppfattningen att det sällan 
eller aldrig förs en kontinuerlig diskussion kring utvecklingen av undervisningen 
utifrån de didaktiska frågorna Vad? Hur? Varför?. Utan en reflektion kring den egna 
allmänna och litterära repertoaren, menar vi, blir det svårare att förstå den 
”mismatching” med elevernas repertoar som ofta uppstår i undervisningssituationen. 
 
Rosenblatt menar att läraren har en viktig roll för litteraturundervisningens 
utformning; det behövs engagemang och intresse, såväl för litteraturen som för 
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eleven. Att lärarna i vår undersökning i nio fall av tio är hängivna läsare av 
skönlitteratur är knappast anmärkningsvärt; de ämnen man väljer att studera under 
lärarutbildningen grundas vanligtvis på personligt intresse. Däremot tycker vi det är 
anmärkningsvärt att det endast är den nyutexaminerade läraren som anser sig ha fått 
en litteraturdidaktisk skolning under sin lärarutbildning. 
 
Under intervjuerna upptäckte vi att en mängd samlad erfarenhet och kompetens finns 
bland lärare; idéer, visioner, strategier, medvetenhet. Samtidigt tas inte detta tillvara 
om ämneslagen – om de överhuvudtaget existerar – endast sysslar med planering av 
bokinköp och andra praktiska frågor. Vi är medvetna om att vår undersökning endast 
gäller tre skolor, men ställer frågan hur vanligt detta förfarande är. Möjligheten till 
en verklig utveckling av litteraturundervisningen, menar vi, ligger i en didaktisk 
medvetenhet som leder till strukturerade diskussioner utifrån och kring den egna 
praktiken, och som hämtar kunskap och inspiration från aktuell forskning.  

6.2 Elevens läsning – svårigheter och möjligheter 
Ifråga om val av litteratur menade lärarna i vår undersökning att de visserligen måste 
utgå från kursplan och kursmål, men att det är tvingande att ta hänsyn till eleverna 
för att kunna uppfylla målen. Förutsättningen för måluppfyllelse är att eleverna 
faktiskt läser litteraturen; då är det nödvändigt att hitta litteratur som blir läst. 
Rosenblatt ser på litteraturvalet som en demokratifråga; att hitta litteratur som 
engagerar är att ta eleven på allvar. Eleven ska vara subjektet, inte objektet för 
lärarens undervisning. 
 
Det är inte enkelt att motivera elever att läsa litteratur; en del föredrar en viss genre; 
andra påstår att de aldrig läst en bok. Rosenblatt menar att läsaren alltid har en 
förförståelse, dvs. föreställningar och förväntningar på litteraturen som har sin grund 
i tidigare läsupplevelser. Molloy tar särskilt upp den vanliga föreställningen att 
läsning inte är för pojkar; detta bekräftar också några av våra lärare som undervisar 
på pojkdominerade program.  
 
Äldre litteratur uppfattas ofta som svår, eftersom den språkliga utformningen – 
ordval och meningsbyggnad – utgör ett hinder för läsningen.  McCormick tar upp 
denna problematik när hon talar om mismatching mellan elevens och den äldre 
litteraturens litterära repertoar. Vi menar därför att litteraturen måste introduceras för 
eleverna inför läsningen genom en beskrivning av den historiska och litterära kontext 
i vilken litteraturen tillkommit. Även under läsningens gång måste det finnas 
utrymme för samtal kring frågor som dyker upp. En del av lärarna i vår undersökning 
ger eleverna frågor för reflexion under läsningen; vi menar att sådan kan vara bra 
under förutsättning att de formuleras som stöd och inspiration för elevernas läsning, 
snarare än uppgifter där ”rätt svar” efterfrågas.  
 
Molloy betonar nödvändigheten av att läraren kan diskutera och motivera sitt 
litteraturval tillsammans med eleverna; elevernas motivation ökar om de blir 
delaktiga i urvalsprocessen. Framför allt, anser vi, måste läraren kunna motivera 
läsningen av den litteratur de sätter i händerna på eleverna med att den har relevans 
idag. Litteraturen måste aktualisera frågor som är intressanta och viktiga även för 
(unga) människor på 2000-talet, oavsett var och när den ursprungligen skrevs. 
Litteratur som inte på något sätt kan tala till nutidens människor har sannolikt inte 
heller något att säga om demokrati- och värdegrundsfrågor. Detta aktualiserar 
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återigen frågan om vad och vem som konstruerar svenskämnet och/eller 
litteraturundervisningen. Här vill vi anknyta till både Rosenblatt och Lundström, som 
på olika sätt betonar att det även krävs ett intresse för eleven, för att nå fram med sin 
litteraturundervisning; det räcker inte att vara kunnig och intresserad av litteraturen. 
Bergman menar dessutom att en oreflekterad praktik som styrs av traditioner och 
vana kan förhindra nya perspektiv på undervisningen.  
 
Under våra intervjuer har flera lärare tagit upp problemet med att ett flertal elever har 
direkta lässvårigheter, dvs. svårigheter med avkodningen av texten vilket försvårar 
läsförståelsen och en positiv läsupplevelse. Vi menar att litteraturläsningen inte 
måste vara lästräning; den kan ske på annat sätt, vilket också några av lärarna 
påpekar. Vi vill lyfta fram de möjligheter som finns i gemensam högläsning; som 
något allmänt, inte endast för elever med lässvårigheter. Att introducera en roman 
genom att läsa det inledande kapitlet högt kan tjäna som extra skjuts in i texten, men 
också förstärka känslan att läsningen är ett gemensamt ”projekt”. Några lärare säger 
att de läser flera kapitel, exempelvis vartannat, högt i klassen, vilket de menar skapar 
fler tillfällen till gemensam reflektion och fördjupad förståelse; läsupplevelsen blir 
överordnad lästräningen och alla blir delaktiga.  Langer, Rosenblatt och Bommarco 
betonar också att litteraturundervisningen är en social aktivitet; att det är mer 
meningsfullt att läsa och samtala om det lästa tillsammans med andra, än ensam på 
egen hand.  

6.3 Litteratursamtalets svårigheter och möjligheter  
Vi har redan skrivit att flera lärare i våra intervjuer uppfattar att elevers bristande 
språkliga förmåga är ett hinder för litteraturläsningen. Detta problem återkommer de 
till i diskussionen kring svårigheter och möjligheter med litteratursamtalet; elever 
med ett torftigare språk har svårare att uttrycka sina tankar än de med större språklig 
förmåga. Ur ett demokratiperspektiv skapar detta en obalans; risken finns att alla inte 
kommer till tals på samma villkor.  
 
Vi menar, trots detta, att samtalet kan bidra till att utveckla den språkliga förmågan; 
ett samtal behöver inte vara lika språkligt exakt som en skriven text, eftersom det 
finns möjlighet till direkta korrigeringar och förklaringar. Dysthe, inspirerad av 
Vygotskij och Bakhtin, betonar språkets och samtalets betydelse för den kognitiva 
utvecklingen; både språk och tänkande utvecklas. Under ett samtal är det naturligt att 
ställa frågor om det som är oklart, vilket ökar möjligheterna att skapa mening kring 
det lästa.  
 
Både Rosenblatt och Langer betonar samtalets betydelse för en djupare förståelse av 
läsningen. Vi menar att samtal under läsningens gång kan fylla flera funktioner; flera 
av lärarna berättar om hur eleverna ofta spontant tar upp frågor om och kring 
läsningen. Att kontinuerligt samtala och reflektera kan också vara ett sätt att hålla 
(det kanske svaga) läsintresset vid liv. Den enskilda läsprocessen är viktig, men den 
gemensamma reflektionen och utbytet av tankar ger en djupare förståelse; för textens 
innehåll; för egna och för andras tankar. I Langers teori om föreställningsvärldar 
beskriver den fjärde fasen läsaren efter själva läsningen; läsaren distanserar sig till, 
och reflekterar över, det lästa genom att sätta det i relation till tidigare erfarenheter. 
I våra intervjuer framkom att de böcker som skapade engagerade samtal är de som 
eleverna antingen uppskattar eller tycker illa om. Rosenblatt lyfter fram vikten av att 
eleverna också får möjlighet att uttrycka negativa åsikter och tankar kring litteraturen 
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och läsningen. Det är ett erkännande att eleven och hans eller hennes tankar tas på 
allvar, och kan skapa förutsättningar för meningsfulla samtal.   
 
Lundström varnar lärare för att fördöma elevernas kultur, och uppmanar istället till 
att ta vara på deras kunskap och intressen för nya medier. En av de intervjuade 
lärarna låter sina elever även föra litteratursamtalen på ett diskussionsforum på 
skolans nätverk. Genom att ta vara på ett medium eleverna behärskar har deras 
intresse för diskussioner kring litteraturen ökat markant; eleverna skriver engagerat 
och personligt och intresserar sig för varandras kommentarer.  
 
På ett diskussionsforum använder eleverna skrivandet för sin kommunikation med 
varandra. Några lärare menar att samtalen kring läsningen ofta gynnas av att eleverna 
tidigare skrivit om sin läsning; Dysthe talar om hur samtalet kan ligga till grund för 
elevernas skrivande.  Vi menar, att detta stärker tesen att läsning, samtal och 
skrivande ska vara integrerade moment i litteraturundervisningen. 
 
Bergman menar att det demokratiska samtalet; då man lyssnar och tar in andras 
perspektiv i sina egna uttalanden; har betydelse för elevernas utvecklande av ett 
kritiskt och analytiskt tänkande. Såväl Rosenblatt, Langer, Dysthe och de svenska 
forskarna, som lärarna i våra intervjuer framhåller att samtal skall ske i mindre 
grupper, inte i helklass. Rosenblatt, Langer och Bommarco betonar vikten av det 
trygga klassrummet som en förutsättning för att kunna föra fram sina tankar och 
åsikter. I den lilla gruppen blir det möjligt för alla att kommat till tals; likaså ökar 
förmågan att lyssna till varandra i ett mindre sammanhang.  
 
Rosenblatt varnar för en alltför efferent läsning på bekostnad av den estetiska 
läsupplevelsen. Samtidigt betonar hon att kunskap och förståelse för historiska och 
sociala omständigheter bidrar till en bredare och djupare förståelse av litteraturen. 
Även McCormick talar om nödvändigheten av att eleverna får förståelse för hur 
samhällets allmänna ideologi och repertoar präglar litteraturen som skrivs. Vi menar 
att samtalet ska vara ett forum för diskussion både kring frågor om litteraturens 
historiska sammanhang och kring den (estetiska) läsupplevelsen. Däremot anser vi 
att ett litteratursamtal inte blir förutsättningslöst om det samtidigt är ett bedömnings- 
och examinationstillfälle. Dels blir samtalet alltför inriktat på ”rätt-svar-tänkande”, 
dels blir det alltför styrt då det ska ”täcka in” de betygskriterier som ska bedömas.  
 
Dysthe betonar och lyfter fram det dialogiska samtalet, där syftet med de frågor som 
ställs syftar till att utveckla och leda samtalet vidare. Ett autentiskt litteratursamtal 
har inte ett på förhand bestämt mål; ett förutsättningslöst samtal leder dit 
samtalsdeltagarna för det, och läraren ska vara en kunnig och inspirerande 
samtalspartner, inte examinator.  
 
Samtidigt avvisar vi inte den muntliga examinationen som form; den kan vara ett 
komplement till skriftliga redovisningar eller utgöra det enda bedömningsunderlaget. 
För de elever som av olika anledningar har svårt att uttrycka sig skriftligt kan det 
vara till deras fördel med en muntlig redovisning. Litteraturundervisningen är inte 
primärt läs- och/eller skrivträning, och därför ska inte svårigheter på de punkterna 
försvåra en rättvis bedömning. Vi har tidigare skrivit att skrivande kring litteraturen 
kan vara en hjälp inför samtalet. Detta visar på nödvändigheten att i möjligaste mån 
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sträva efter flexibilitet, såväl i undervisning som i redovisning och bedömning, för att 
eleverna ska komma till sin rätt i bägge sammanhangen.  

6.4 Litteraturläsningens möjligheter för demokrati- och 
värdegrundsarbetet  

Rosenblatt ser en naturlig koppling mellan litteraturläsning och demokratifostran, 
och betonar att läraren aldrig kan förhålla sig etiskt neutral i frågor som rör 
människosyn och demokratiska värderingar. Detta överensstämmer med 
skrivningarna i skolans styrdokument. Våra intervjuer visar att det finns goda 
möjligheter; det finns ett intresse hos eleverna att diskutera och samtala om etiska 
och existentiella frågor, och de vill veta vad vi vuxna tycker.  
 
Bergman betonar att undervisningen ska relateras till skolans samhälleliga uppdrag; 
svenskämnet ska utvecklas med hänsyn till elevernas erfarenhetsvärld. Vår 
uppfattning är att litteraturen på olika sätt uttrycker den samlade mänskliga 
erfarenheten av gott och ont i tillvaron. Äldre litteratur, likaväl som nyare, kan visa 
sig innehålla aktuella frågeställningar; den visar sin relevans också för nutidens 
människor. Genom litteraturen är det möjligt att ta upp känsliga och svåra ämnen 
utan att någon pekas ut; litteraturen utgör en neutral utgångspunkt för ett öppet 
samtal där alla kan vara delaktiga.  
 
Vi menar att det är bättre att föra en kontinuerlig demokratidiskussion i samband 
med litteraturundervisningen än sporadiska temadagar, och att det också ger eleverna 
större möjlighet att styra inriktningen på samtalet. Lärarens ansvar är att i 
litteraturundervisningen lyfta fram ett demokratiskt förhållningssätt; att betona 
människovärdets okränkbarhet och vårt gemensamma ansvar för varandra och för 
världen. Det är stora ord, men en ofrånkomlig del av läraruppdraget. 

6.5 Slutord  
I vårt arbete har vi strävat efter att belysa svårigheter och möjligheter som 
gymnasielärare upplever i sin litteraturundervisning, dels i uppgiften att stimulera 
och utveckla elevernas läsning. Detta dels i uppdraget att utveckla en undervisning 
som främjar en reflektion kring demokrati- och värdegrundsfrågor. 
 
Vissa svårigheter är kopplade till ekonomiskt politiska beslut, eller till andra yttre 
faktorer som lärarna har små möjligheter att påverka. Klasser och 
undervisningsgrupper görs så stora som möjligt för att spara pengar. Svenskämnet 
tilldelas en viss undervisningstid, och ska ha ett visst innehåll; tiden räcker inte till 
för samtal i smågrupper i den omfattning som skulle vara önskvärd. 
 
Trots detta, anser vi, finns områden där lärarna har en faktisk möjlighet att påverka 
och utveckla litteraturundervisningen. Under våra intervjuer har vi tagit del av en 
samlad erfarenhet av litteraturundervisning. Flera lärare uttrycker också en önskan 
att utveckla och förbättra sin praktik; att pröva nya infallsvinklar; att utveckla det 
som fungerar. Samtidigt saknas en fördjupad diskussion kring litteraturdidaktiken; att 
tillsammans diskutera litteraturval och metoder för undervisningen. Molloy m.fl. 
svenska forskare pekar på nödvändigheten av en medveten reflektion för att kunna 
utforma en medveten praktik. Vi menar att en ämnesdidaktisk diskussion, där den 
egna erfarenheten och praktiken belyses och analyseras med den litteraturdidaktiska 
forskningen och teoribildningen, är en både möjlig och nödvändig väg att gå för att 
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utveckla och förbättra både litteraturundervisningen och demokrati- och 
värdegrundsarbetet.   Vi menar också att den ämnesdidaktiska undervisningen och 
reflektionen måste få en större och mer framträdande plats i lärarutbildningen, dock 
utan att ämnesstudiet blir lidande. Denna ståndpunkt delar vi både med de svenska 
forskare vi refererar till, och med lärarna i våra intervjuer. En svensklärare på 
gymnasiet behöver såväl gedigna kunskaper i ämnet som en grundlig didaktisk 
utbildning och medvetenhet. 

6.6 Framtida forskning 
I vår undersökning har vi utgått från lärarnas syn på litteraturläsningen och 
demokrati- och värdegrundsuppdraget. För att få ett vidare perspektiv skulle en 
undersökning av elevers erfarenheter av sin litteraturläsning och 
litteraturundervisning vara både nödvändig och intressant. 
 
Under vårt arbete har vi också ställt frågan om inte en didaktisk forskning kring den 
tidiga läsinlärningens och den fortsatta läsningens roll och inriktning i den svenska 
skolan; grundskola och gymnasium; skulle ge aktualitet åt skolans kanske viktigaste 
uppgift. Att kunna läsa är fortfarande en grundbult i varje demokratiskt samhälle. Det 
borde därför vara en angelägen fråga, både för den didaktiska forskningen och för 
svensklärare inom det svenska skolsystemet, på vilket sätt och med vilket eller vilka 
syften som läsinlärning, lästräning och läsning genomförs.    
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BILAGA 

Intervjuguide 
 
Undervisningsformer – vem sätter agendan? 

� Vad tycker du styr undervisningen? Kursplan; lokal arbetsplan; lokal 
”kanon”; ämneskollegiet, du el. annat? Hur görs litteraturvalet?  

 
� Hur ser din ideala litteraturundervisning ut?  

 
� Anser du att du kan bedriva den litteraturundervisning du önskar? Utveckla 

ditt svar! 
 

� Vad skulle öka möjligheterna – anser du – att uppnå den ideala 
litteraturundervisningen? 

 
� Eleven / litteraturen – vad ser du först när du planerar din undervisning? 

 
Om meningen med att läsa litteratur 
Om lärarens litterära repertoar 

� Vilken är din syn på litteraturläsning? 
 

� Vad har format den inställningen? 
 

� Hur har litteraturundervisningen under din skol- och studietid påverkat din 
syn på litteratur och litteraturläsning? 

 
� I vilken utsträckning togs frågan om litteraturundervisningens hur och varför 

upp under din lärarutbildning? 
 
Om litteraturens mening i skolsituationen 

� Stöter du ofta på frågan – ifrågasättandet – om litteraturläsningens vara? 
 

� Vilka frågor brukar du får kring litteraturläsningens vara? (Dvs mening och 
mål) 

 
� Vilka svar brukar du ge? 

 
� Stämmer ditt svar överens med din egen syn på litteraturläsningens mål och 

mening? Brukar du ta tid till att samtala om frågan i klassen? 
 
Om samtalen kring det lästa 

� Ingår samtal kring läsningen och det lästa som en del av 
litteraturundervisningen? När och hur? 

 
� Hur brukar du utforma dina litteratursamtal?  
- Smågrupper 
- Helklass 
- Två och två 
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- Annat 
- Läslogg som utgångspunkt? 

 
� Hur uppfattar du elevernas intresse/förmåga att uttrycka sina egna tankar om 

läsningen och det lästa? 
 

� Erfar du att eleverna kan samtala och lyssna på varandras tolkningar? Sker 
detta ö.h.? 

� Vilken är din roll i samtalet? 
 
”Rätt-svar”-problematiken  
 

� Hur gör du för att samtalen ska bli förutsättningslösa; att det inte är rätt svar 
som eftersträvas? 

� Erfar du en press att kunna visa på den ”sanna” tolkningen av en text?  
� Erfar du en strävan att nå konsensus i tolkningen – förståelsen av meningen 

med texten? 
 

Om litteraturläsningen – läsningens möda och glädje 
� Berör litteratursamtalen också själva läsupplevelsen eller handlar de enbart 

om textens innehåll och tolkningen av den? 
 

� Är det vanligt att elever klagar på svårigheter att ”komma in i texten”? 
Lässtrategier? 

 
� Har du några strategier för att få eleverna att börja reflektera: 
- över sin läsning? – dvs. processen  
- över det lästa? 

 
� Har du någon särskild strategi för att locka och inspirera ”svaga” och ovilliga 

läsare? 
 

� Vilket är ditt främsta mål med elevernas läsning – att de får möjlighet till en 
litterär upplevelse eller att de får kunskap om olika litterära stilar, epoker, 
idéer etc.? (Estetisk eller efferent läsning) 

 
� I vilken utsträckning samtalar ni om varför man å ena sidan inte förstår sig 

på/tycker om/tar till sig viss litteratur, och varför man å andra sidan tycker 
om/förstår sig på/tar till sig  viss litteratur? (mismatching – matching) 

 
Om demokrati- och värdegrundsfrågor 

� Hur tar du upp demokrati- och värdegrundsfrågor i samband med 
litteraturläsningen?  Är det en fråga som diskuteras och planeras gemensamt i 
ämneslaget?  

 
� Vilka frågor blir i så fall aktuella, och med hjälp av vilken litteratur? 

 
� Händer det att eleverna själva, spontant, aktualiserar om demokrati- och 

värdegrundsfrågor i samband med litteraturläsningen? 
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� Diskuterar ni val av författare; skolans ”kanon”; det faktum att kvinnor läser 
böcker som är skrivna av män om kvinnor; ”den manliga blicken”; tematisk 
analys? 

 
� I vilken utsträckning leder litteratursamtalen in på kritisk analys av vår tids 

”ideologi”? 
 

� Tror du att litteraturläsning och -samtal i skolan har betydelse för 
demokratifostran/utvecklandet av ett demokratiskt förhållningssätt? 

 
 
 
  
 
 
 
 
 


