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Abstract 

Allowing Students of Vocational Education the Freedom to Choose Their Own Books! 

This thesis presents what students have read and how students experience their journey of 

reading. During an academic year with the Hotel and Restaurant Program for first year 

students at the secondary comprehensive level in a vocational education, a comparison was 

done using fiction with non-fiction about their culinary studies.  Pupils have also read factual 

topics on the internet. 

The results show that students appreciate their autonomy; being allowed to choose books 

independently.  When the opportunity for discussion about books took place, students enjoyed 

group sessions and communicated their pleasure about “book talks”. Students readily 

displayed their motivation for reading especially topics connected with their vocational 

education. 

The comparison of fiction and non-fiction/ factual literature has been difficult to assess 

effectively because students primarily read outside of class. The students were assigned to 

read both fiction and non-fiction as homework.  Whereas factual topics were done during 

lesson time which permitted students to read culinary blogs about baking and cookery 

thereafter a review was written for homework, not during teaching time. 

Students were able to choose books themselves for the Swedish A course, however pupils 

unable to choose were helped by the teacher taking into account their personal preferences as 

well as their life experiences. When a student is able to read, think and converse about 

literature their ability to critically evaluate and analyze is strengthened. Conversing about a 

book demands that a student has read the book prior to talking about it. The teacher should in 

turn try to get several readers occupied with the same book. Students are thereby able to 

develop their self-awareness, their insightfulness of others, understanding of the content, the 

contextual material as well as feeling the significance of the reading process which creates a 

literary knowledge becoming an integral part of a reader. This is true for both fiction and non-

fiction. 

The importance of technical literature or non-fiction which is part of a student’s applied area 

of study can be useful. Information and technical communications give completely new 

medias. The current trends of culinary programs on television and private individuals 

foodstuff  blogs on internet have helped to get hotel and restaurant students to read.  

Keywords: reading prose/ non-fiction, secondary comprehensive students, restaurant 

program, new medias (vocational education)  
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1. Inledning 

Varför ska vi läsa skönlitteratur i skolan? Det läraren vill med läsningen är inte detsamma 

som eleverna uppfattar att det handlar om. Eleverna förstår inte vad de ska göra. Många 

gånger finner de uppgiften meningslös. Att läsa, tänka och samtala om en text utvecklar det 

kritiska tänkandet som en samhällsmedborgare i en demokrati behöver. Kunskap om 

berättarstruktur gör att vi förstår texten bättre. För vem är då frågorna som ska diskuteras 

viktiga?  

I kursmålen för Svenska A på gymnasiet anges bland annat att eleverna ska ”kunna i tal och 

skrift förmedla förhållanden och kunskaper som är viktiga för eleven själv och för den valda 

studieinriktingen” och ”kunna formulera egna tankar och iakttagelser och göra egna 

bedömningar vid läsning av saklitteratur och litterära texter”. Jag undervisar på hotell- och 

restaurangprogrammet. Intresset för studieinriktningen är gemensamt mat, bak och choklad.  

Här redovisas litteraturläsning under första läsåret för årskurs ett. Elever väljer skönlitteratur 

och saklitteratur utifrån eget intresse. Min utgångspunkt har varit att överhuvudtaget få elever 

att läsa skönlitteratur i Svenska A. Alltför många elever har aldrig läst någon skönlitterär bok 

i högstadiet, enligt dem själva. 

2. Syfte 

Syftet med studien är att jämföra hur gymnasieelever på hotell- och restaurangprogrammet 

arbetar med sak- och skönlitteratur under ett läsår. Exempel på  saklitteratur i detta arbete är 

matbloggar på nätet och bak- och kokböcker 

2.1 Frågeställningar 

Hur får man elever på hotell- och restaurangprogrammet intresserade av att läsa litteratur i 

Svenska A kursen? 

Vilken litteratur kan elever läsa i Svenska A på hotell- och restaurangprogrammet? 

Ska eleverna få välja vilken litteratur de ska läsa? 

Vilka slutsatser kan jag dra av deras redovisningar? 
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 3. Bakgrund 

I bakgrundsdelen beskrivs översiktligt litteraturarbete i skolan och ett urval av teoretiska 

utgångspunkter vad som motiverar litteraturläsning. Rosenblatts läsarorienterad teori 

behandlas översiktligt. Litteraturläsning som erfarenhet, levda och representerade sociala 

världar, subjektiv förankring och subjektiv relevans samt  Probst fem ”literary knowing” i 

litteraturläsning som kunskapspotential behandlas. 

3.1 Litteraturarbetet i skolan 

I skolans uppdrag att vara kulturförmedlande har skönlitteratur i skolan fyllt funktionen att 

överföra värden. Samhällsutvecklingen har förändrat vilka värden som ska överföras. I början 

av 1900-talet var arv och nation och smakfostran viktiga i styrdokumenten. Efter 1950 har det 

varit värden som rör social och demokratisk fostran, mellanmänsklighet och pluralism 

(Englund 1997:199). I klassrummet rör det sig fortfarande om kulturarvsförmedling i stor 

utsträckning. Svenskämnet har förblivit relativt oförändrat. Starka ämnestraditioner har förts 

vidare till nya grupper av lärare och elever (Bergman 2009:13). Kronologiska studier av 

litteraturens historia i sig, har haft tendens att hamna i fokus för litteraturstudierna 

(Martinsson, 1989, Thavenius 1991, Bergman 2007, Lundström 2007). Skolkultur och 

lärarkultur som utvecklas av kollegor påverkar ämnets innehåll. Enskilda lärare på samma 

skola kan ha olika synpunkter på vad litteraturundervisningen ska innehålla.  

Lars-Gunnar Malmgren beskriver tre svenskämneskonceptioner i Svenskundervisningen i 

grundskolan (1988/1996): svenska som färdighetsämne, svenska som litteraturhistoriskt 

bildningsämne och svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne. Svenska som färdighetsämne 

fokuserar på språket som funktion. Inriktningen på basfärdighetsträning splittrar upp 

innehållet i olika moment. Litteraturämnet är skilt från färdighetsträningen och får ofta litet 

utrymme (s 87). Svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne behandlar ett urval av 

skönlitterära texter. Författare som anses förmedla kulturarv och tjäna som kulturell 

referensram används. Kunskaper om språk och form, t ex grammatik och språkhistoria ingår. 

Ämnet delas traditionellt in i litteratur och språk. Erfarenhetspedagogisk svenska utgår från 

elevernas erfarenheter och förutsättningar. Äkta kommunikativa sammanhang eftersträvas.  

Nyckelord är funktionalisering, meningsfulla sammanhang och kunskapssökande arbete.  

Litteraturen ses som en källa till kunskap om mänskliga erfarenheter (Bergman 2009:15).  

Kursplanen för gymnasiets Svenska A och Svenska B stöder Malmgrens tre 

ämneskonceptioner. Samtidigt kan lärare söka nya vägar och finna stöd för alternativa val av 
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innehåll och arbetssätt (Hultin 2006:92). Gunilla Molly vill lägga till en fjärde konception: 

svenska som ett demokratiskt och erfarenhetspedagogiskt ämne. Kunskapsuppdraget och 

demokratiuppdraget förenas. Hon svarar på frågan varför vi ska läsa litteratur i skolan, och det 

är ”för att vi ska tänka och samtala om viktiga frågor i skolan” (Molloy 2009:47). Molloy 

hänvisar vidare till Birgitta Bomarco som behandlar Gordon Pradl. I Literature for 

Democracy. Reading as a Social Act (1996) skriver Pradl: ”en demokratisk undervisning 

stödjer mångfasetterade läsningar och samtal, som bygger på enighet och oenighet”(Bomarco 

2006:43). Olga Dysthes skriver i Det flerstämmiga klassrummet (1996) att ”ett perspektiv på 

det dialogiska klassrummet är att det är en förutsättning för ett demokratiskt 

samhälle”(Dysthe1996:249).  

Kulturella förändringar som präglar vår tid är medialiseringen, mångkulturaliteten och den 

nya informations- och kommunikationsteknologin.  Lärare uppfattar signalen om en 

förändring av svenskämnets innehåll och arbetsform. Lotta Bergman skriver (2009:16): 

Att få kunskap om olika kulturella uttrycksformer, att ha redskap för att kritiskt kunna 

analysera och granska dem och att själv kunna uttrycka sig i olika medier kan ses som 

viktiga kompetenser i ett medialiserat samhälle. Sådana kompetenser kan också ses som 

en demokratisk rättighet, en rätt att välja hur man vill kommunicera och att kunna 

kommunicera på olika sätt för att göra sin röst hörd i olika sammanhang.  

Christina Olin-Scheller har i en avhandling Mellan Dante och Big Brother (2006) undersökt 

hur man arbetar med svenskämnet på gymnasiet. Gunilla Molloys (2002) undersökning på 

högstadiet visar samma sak. Det är recensionsskrivande, prov på den lästa litteraturen och 

inga eller mekaniskt genomförda boksamtal (Molloy, 2009:25).  

Elevers läsförmåga har mätts i olika länder i PISA (Programme for International Student 

Assessment). Läsförståelse var huvudområdet år 2000. 2009 mättes även elektronisk 

läsförståelse. Skolverket publicerar resultaten på sin hemsida. Svenska 15-åringar har 

försämrats i läsförståelse. Från att ha presterat över genomsnittet av OECD-länder till att i 

2009 års undersökning hamnat på en genomsnittlig nivå. Resultaten presenteras och 

analyseras i rapporten ”Rustad att möta framtiden”. Undersökning görs vart tredje år. 

Matematik och naturvetenskap har mätts de andra åren. 65 länder deltar och Sverige deltog 

med 4567 15-åriga elever 2009. 

Gunilla Molloy ifrågasätter om det är ett skolproblem att pojkar inte läser skönlitteratur. ”Är 

det inte ett samhällsproblem, eftersom många män utanför skolan inte heller läser 
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skönlitteratur, eftersom så få män väljer att bli svensklärare? Låt oss se det som ett 

samhällsproblem som speglas i skolan och som lärare måste förhålla sig till.” (Molloy 

2009:45). Vidare poängterar Molloy att vi ska läsa för att i samtalet utveckla vårt tänkande 

och för att kunna inta en kritisk hållning både till egna och till andras argument. Det gäller 

inte bara att läsa skönlitteratur. Vi ska ”läsa, tänka och samtala om texter” i skolan. ”Texter 

kan vara en utgångspunkt för skolans viktigaste uppdrag; att hjälpa unga människor till ett 

kritiskt tänkande (2009:49). 

I målen som elever ska ha uppnått efter Svenska A-kursen står bland annat angivet: Eleven 

skall ”kunna i tal och skrift förmedla förhållanden och kunskaper som är viktiga för eleven 

själv och för den valda studieinriktningen”, ”kunna formulera egna tankar och iakttagelser och 

göra egna bedömningar vid läsning av saklitteratur och litterära texter från olika tider och 

kulturer” samt ”känna till några vanliga myter och motiv i litteraturen, vilka speglar frågor 

som har sysselsatt människor under olika tider”. Magnus Persson noterar i Varför läsa 

litteratur? (2007:87) att ”det inte i någon av de senaste fyrtio årens kursplaner i svenska talas 

om att litteratur skall läsas kritiskt”. Eleverna ska lära sig att kritiskt granska ”masskultur, 

medier, reklam och propaganda”. Skönlitteratur nämns inte i sammanhanget. 

Annette Årheim skriver i sin avhandling När realismen blir orealistisk. Litteraturens ”sanna 

historier” och unga läsares tolkningsstrategier (2007: 11 f) ”att svensklärare, väl medvetna 

om den minskade bokläsningen bland unga människor, bara blir allt för glada över att se 

eleverna läsa av eget intresse och tvekar inför att eventuellt förstöra en positiv läsupplevelse 

för eleven genom att avkräva en kritisk analys av texten.” Hon menar att en kritisk och kreativ 

läsning av faktionslitteratur över tid kan leda till ett ökat intresse för fiktionen (2007:195). 

Faktionslitteratur är samlingsnamnet för litteratur med sanningsanspråk (2007:20). 

3.2 Teoretiska utgångspunkter 

3.2.1 Varför ska man läsa skönlitteratur 

Litteraturen har en given plats i undervisning som präglas av demokratiska värderingar. Den 

litterära upplevelsen kan utgöra kärnan i den bildningsprocess som krävs i en demokrati. 

Louise M. Rosenblatt kritiserar den litteraturläsning som bygger på att eleverna ska leta efter 

”rätta svar”. I första hand är de formella aspekterna viktiga (Bommarco 2006:43). 

Litteraturens stora potential ger eleven följande möjligheter: att få uppleva, kunna införliva 

och reflektera över idéer och attityder på ett nära och påtagligt sätt. De får tillfällighet att lära 

känna många personligheter genom fiktionen. Dessa indirekta erfarenheter gör det möjligt för 
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de unga läsarna ”att leva sig in i den andres situation” (Rosenblatt 2002:149). Den erbjuder 

betydelsefulla kunskaper om att det finns möjliga alternativ. Litteraturen ger på så sätt en 

”vidgning av erfarenheten”. Samtidigt ger den också ett antal ”ställföreträdande upplevelser” 

(2002:157). Det finns ingen motsägelse mellan ett socialt och ett estetiskt förhållningssätt till 

litteraturen, enligt Rosenblatt. Litteraturläsningen har således en dubbel funktion.  För det 

första får eleverna ta del av alternativa livsåskådningar och handlingsmönster. För det andra 

förvärvar de både emotionella och intellektuella insikter. I bästa fall tillägnar sig de unga den 

känsla som krävs för att skapa nya ideal och egna personliga mål (2002:211). Rosenblatt 

använder uteslutande ”kanoniserade” texter och utelämnar populärlitteraturen. Bommarco 

uppfattar det som att Rosenblatt anser att skolan ska förbereda eleverna för mer utmanande 

och krävande litteratur. (Bommarco s 45). 

I Reader- response-criticism, det vill säga mer läsarorienterade teorier, är intresset framförallt 

inriktat på läsaren. Vad är det som händer i samspelet mellan texten och läsaren? Till detta 

kommer kontextens betydelse för förståelsen och tolkningen. Läsningen är situerad och sker 

alltid i ett kulturellt och socialt sammanhang. Rosenblatt anser att i en meningsfull 

litteraturundervisning låter läraren elever fritt få uttrycka sina tankar och känslor i samband 

med läsning av skönlitteratur. ”Den unga läsaren ska kunna känna sig fri att låta sina 

kommentarer få form av det han har upplevt under läsningen av boken” (Rosenblatt 2002:66). 

Läsningen sker i ett meningsskapande samspel mellan läsaren och texten. Rosenblatt kallar 

det för transaktion. Begreppet transaktion har Rosenblatt hämtat från John Dewey. I alla 

sammanhang där människor agerar med varandra sker en social transaktion. Rosenblatt 

poängterar att det pågår en ständig dubbelriktad rörelse mellan texten och läsaren. Den är 

viktig för den transaktiva processen. Den dubbelriktade rörelsen skapar mening (2002:37). 

Läsaren är inte en passiv mottagare. Texten och läsningen ses som en aktiv handling. I detta 

samspel mellan texten, the text, och the reader skapas en ny text, the poem. Både läsaren och 

texten är formade av sitt sociala och kulturella ursprung. Varje läsning är en händelse an 

event. Det finns alltså miljoner potentiella enskilda läsare av de potentiella miljonerna 

enskilda verk (Rosenblatt 2002:35). Gun Malmgren (2002 & 2003:31) uttrycker ”det går inte 

att placera den fulla förståelsen vare sig i texten eller i läsaren. Läsakten är en aktiv händelse 

som varje gång utspelar sig som en unik händelse med sina särskilda och speciella 

förutsättningar. Den kan aldrig upprepas på exakt samma sätt”. 
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3.2.2 Skönlitteratur som erfarenhet 

Gun Malmgren konstaterade i en artikel ”Svenskämnet som demokrati- och 

värdegrundsämne” (2003:71f) att eleverna inte kommer till skolan som oskrivna blad. De har 

erfarenhet, estetisk kompetens, föreställningar om litteratur och så vidare. En textcentrerad 

litteraturvetenskap kan öka avstånd mellan text och läsare. Pedagogiska Gruppen i Lund 

gjorde ett antal klassrumsstudier på 70- och 80-talet. De efterlyste behovet av 

erfarenhetspedagogiskt perspektiv på svenskundervisningen.  På olika sätt ska skolan ta 

tillvara elevernas vardagserfarenheter och de kompetenser som eleverna för med sig in i 

undervisningen. Olle Holmberg och Lars-Göran Malmgren skriver i Språk, litteratur och 

projektundervisning 1979, att undervisningen ska sträva efter att utveckla elevernas 

sociologiska fantasi. Det kan ske genom de indirekta erfarenheter som litteraturen förmedlar. 

Viktigt att både den emotionella och den kognitiva läsningen finns med. Läsprocessen är inte 

avslutad i och med att texten är läst utan börjar innan texten påbörjas och fortsätter i skrivande 

och samtalen i och utanför klassrummet.  

”Vad som händer med texterna, det vill säga användningen” skriver Lars Gustaf Andersson i 

artikeln ”Kulturell identitet” (1999:112f). Vad är nytt? Vad är gammalt? Vad vet vi om 

varandra och om oss själva? Skolan kan inte bortse från elevers mediebruk utanför skolan. 

Den egna identiteten grundar sig många gånger på vad mediekulturen fabricerat. 

3.2.3 Levda och representerade sociala världar 

De amerikanska litteraturforskarna Richard Beach och Jamie Myers (2001:1) använder 

begreppet sociala världar, social worlds. Det beskriver de mångfaldiga och ofta överlappande 

världar som eleverna lever i och de världar som skildras i litteraturen. De sociala världarna 

konstrueras och förändras ständigt genom social interaktion. De får inte ses som fixerade och 

objektiva. Beach och Myers skiljer i detta sammanhang mellan ”levda” och ”representerade” 

sociala världar. De representerade världarna möter eleverna i litteraturen och andra 

massmediala uttryck. Genom läsning av fiktiva texter kan elever jämföra sina egna 

erfarenheter av vänskaps- och familjerelationer, kärlek och skola. Eleverna kan upptäcka hur 

möjliga identiteter och relationer i tidigare, nuvarande och framtida sociala världar 

konstrueras. (Bomarco:46f). Birgitta Bomarco använder sociala världar när hon talar om 

elevernas erfarenhetsvärldar och texternas skildrade världar i sin avhandling Texter i dialog. 

En studie i gymnasieelevers litteraturläsning. 
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3.2.4 Subjektiv förankring och subjektiv relevans 

När litteraturarbetet subjektivt förankrats öppnar sig eleven för textens möjligheter enligt 

Lars-Göran Malmgren (1986:99ff). Det är då det finns störst utsikt till inlevelse och 

förståelse. Malmgren visar i sin forskning att igenkänning och tolkning är relaterade till 

varandra på ett positivt sätt. Likheten med verkligheten, dold eller uppenbar, och egna 

erfarenheter är grundläggande inslag i läsningen för att läsaren ska kunna göra en tolkning. 

Därför står inlevelse och reflektion inte i motsättning till varandra. Erfarenheterna utgör 

referenspunkten för förståelse och ny kunskap. Malmgrens pedagogiska slutsats är att läraren 

måste välja texter där eleverna har en möjlighet att känna igen sig (1986:111ff). 

Smidt (1989:26f) vill hellre använda begreppet subjektiv relevans. Begreppet kan knytas till 

elevernas behov av ett identitetsskapande arbete. Eleverna har krav på att undervisningen ska 

ha ett innehåll som angår dem och som är subjektivt relevant. Smidt anknyter till Thomas 

Ziehe (1986:123ff) och hans begreppspar progression och regression. Som individer har vi 

behov av båda. Inom varje människa finns såväl regressions- som progressionsintressen. I 

regressionen kan vi känna trygghet och igenkänning. I progressionen söker vi utveckling och 

utmaningar. Båda dessa strävanden kan upplevas som lustfyllda av individen. Smidts tolkning 

av Ziehe innebär att det snarare är ett växelspel mellan regression och progression. Ett annat 

begreppspar är, mellan närhet och distans, som undervisningen kan få en personlig relevans. 

3.2.5 Litteraturläsningens kunskapspotential 

Eleverna tar inte endast med sig sin egen livshistoria, sin övertygelse och sina fördomar in i 

läsningen. De måste också kunna uttrycka sin upplevelse. Kunna lyssna till vad andra har att 

säga. Genom att låta eleverna arbeta med varierande skriftliga och muntliga uppgifter kan 

kunskaperna förstärkas enligt Probst. Han delar in kunskap i fem kategorier: Five kinds of 

literary knowing 1992: 

Kunskaper om det egna jaget: Ett primärt mål för undervisningen är att skapa ett gynnsamt 

klimat för eleverna att göra personliga tolkningar av texten.(64) 

Kunskap om andra: Inlevelse och läsupplevelse kan fördjupas genom tankeutbyte med andra 

läsare. Klassrumssamtalet där individuella tolkningar kan lyftas fram kan visa att läsningar 

kan skilja sig åt (66) 

Kunskap om texten: Elever kan lägga märke till mönster, bilder och metaforiska uttryck i 

texten som kan påverka den egna tolkningen. Elever ska upptäcka att läsare ofta har vitt skilda 
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uppfattningar om en text (70). Aidan Chambers beskriver liknande i Böcker inom oss – om 

boksamtal . Hur betydelsefullt det är att läsarna klargör vad de menar. De får uttala det de 

tänkt högt för andra (30). 

Kunskap om kontexten: Läraren kan samtala med eleverna om vad det innebär för tolkningen 

och de skriftliga uppgifterna att de individuella läsningarna diskuteras. Antingen i 

klassrumsoffentligheten eller att de uttrycks i en mer privat kontext. Värderingar eller tankar 

som eleverna inte vill framföra i klassrummet, skulle kunna uttryckas i en läslogg (71f). 

Kunskap om meningsskapande processer: En medvetenhet om vilka processer som bidrar till 

att skapa mening i en text kan vara svårt att upptäcka. Eleverna kan i bästa fall bli medvetna 

om att betydelsen inte bara finns i texten. Det finns olika sätt att ta sig an en text (72). Genom 

att ifrågasätta, tolka, dra egna slutsatser, läsa och läsa om utvecklas kunskap i hur 

meningsskapande processer går till. 

4. Metod 

Inriktningen för den här uppsatsen blev att redovisa litteraturarbetet i nuvarande gymnasiets 

årskurs ett. I samband med läsårsstart intervjuas samtliga elever individuellt. De redogör 

bland annat för vad de anser vara svårt i svenskämnet, vilken litteratur de läst. Vad de läser på 

fritiden och vad de själva har för mål med kursen. 

4.1 Uppgift till eleverna 
Jag har gett mina elever olika litteraturuppgifter under läsåret 2010/2011. De går hotell- och 

restaurangprogrammets första år. Kursen är Svenska A. Elevernas gensvar redovisas i detta 

arbete. Två skönlitterära böcker skulle läsas och redovisas skriftligt och muntligt, (se bilaga 1 

och bilaga 3) under höstterminen 2010. På vårterminen hade vi ett tema om matbloggar. Det 

gick ut på att läsa olika mat-, bak- och chokladbloggar på nätet. Minst två mat-, bak- eller 

chokladböcker skulle redovisas skriftligt och muntligt (bilaga 4). Utfallet av skönlitterär 

litteraturläsning jämförs med vårterminens saklitterära blogg- och kokboksuppgifter.  

Höstterminens skönlitteratur skulle läsas utanför lektionstid. På lektionstid besöktes 

biblioteket i halvklass. Eleverna fick också ett tillfälle att individuellt välja bok på biblioteket 

eller läsa på lektionstid. Ett lektionstillfälle användes för genomgång av hur man skriver 

läslogg, instruktionerna enligt bilaga 1. Eleverna skrev läslogg utifrån lärobokens 

skönlitterära utdrag under lektionstid. Inför första muntliga redovisningen användes ett 

lektionstillfälle till att noga gå genom hur den skulle gå till, bilaga 3. Eftersom flera elever 
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inte läste någon bok vid första redovisningstillfället i november, ändrades planeringen. Elever 

som inte valt bok att läsa, tvingades lyssna på högläsning från en skönlitterär bok som jag 

valt. 

I vårterminens bloggtema användes samtliga lektioner i sex veckor till att läsa bloggar och 

kokböcker. Förutsättningarna för skönlitterär- och saklitterär läsning på lektionstid var alltså 

inte lika. 

4.2 Material 
Material som använts för jämförelsen hur eleverna reagerade på traditionell litteraturläsning 

på höstterminen och vårterminens saklitterära bloggtema är följande: För det första mina 

anteckningar från muntliga redovisningar. De ägde rum i helklass, halvklass och i grupp. För 

det andra elevernas skriftliga inlämnade arbeten som statistiken grundar sig på. Läslogg, 

traditionell bokrecension, fyra bloggkommentarer per elev och minst två bak- eller kokböcker 

recenserade. För det tredje de muntliga utvärderingar som eleverna lämnade löpande under 

läsåret. För det fjärde de skriftliga utvärderingarna som lämnades i slutet på läsåret. Någon 

inspelning av boksamtal och redovisningar har inte gjorts.  

Teoretisk litteratur som används i diskussionen är bland annat Rosenblatts receptionsteori och 

Probst fem literary knowing.  

Jag valde att redovisa hela läsårets litteraturläsning. Materialet blir omfattande med 

förteckningar över böcker. Det blev mycket fakta framtaget för att visa att skolan kan få alla 

elever att läsa, även dem som inte vill. I helklass har jag frågat om jag får använda deras 

bokläsning i min uppsats och fått ja. Om något intressant har framkommit vid 

gruppredovisningar har jag också frågat enskilda elever om jag får citera dem och det har gått 

bra.  

5. Resultat 

5.1 Läsning av skönlitteratur  

Svenska A är schemalagt med 1½ timme torsdagar och 1½ timme fredagar för årskurs ett. Vid 

höstterminsstart 2010 presenterade jag en preliminär planering. Två skönlitterära böcker 

skulle läsas eller lyssnas på under terminen. Av de individuella intervjuerna hade framkommit 

att femton av eleverna inte tyckte om att läsa böcker. Därför gavs valmöjligheten att lyssna. 

Biblioteket har flera e-ljudböcker 
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Elevens val av bok 

Den första boken valde eleven själv. Boken redovisades muntligt och skriftligt genom läslogg. 

Uppgiften presenterades på en lektion. Instruktionen lades sedan in på It´s learning, som är en 

webbaserad plattform. Alla kurser eleverna läser finns där. Eleverna fick två månader till 

uppgiften och den 11 november skulle boken redovisas i halvklass. Uppgiften finns som 

bilaga 1. Samtidigt lämnade jag en lista över bokförslag, bilaga 2. Någon lektionstid gavs inte 

för att läsa boken. Biblioteket besöktes vid ett tillfälle. Personalen gick igenom vad 

biblioteket kunde erbjuda. 

Valfri bok 1    

 Elever i HR10 Valfri bok redovisad Ingen redovisning 

Antal elever 25 17 8 

Figur 1 

Av klassens 25 elever redovisade 17 varsin valfri bok. Nio elever redovisade enligt 

planeringen avsedd dag och åtta elever veckan efter. Fyra pojkar redovisade egen vald bok. 

Fyra pojkar gjorde varken val eller läste. Jag uppfattar det som att eleverna läser och redovisar 

för läraren och skolans skull. Inte för sin egen personliga utveckling. De åtta som inte valde 

att läsa är inte intresserade av att läsa, enligt dem själva. Här nedan följer uppgift om vilka 

böcker eleverna valde. 

 

Förteckning över valfri bok elever valde höstterminen 2010 

Alvtegen, Karin Svek 

Andersson, Jessica och Swanberg, Lena 

Katarina 
När kalla nätter plågar mig med minnen av hur det 

var 

Austen, Jane och Grahame-Smith, Seth Stolthet och fördom och zombier 

von Bredow, Katarina Knappt lovlig 

Coelho, Paulo Alkemisten 

Custer, Clive Den förlorade staden 

Dirie, Waris  En blomma i Afrikas öken 

Fahrman, Sofi Elsas Mode 

Johnsen, Kjetil TRE-serie: Ett hål i själen 

Jonasson, Jonas Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann 
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Kristny, Gerdur och Ásdísardóttir, 

Thelma 

Bilden av pappa 

Nilsson, Per  du & du & du 

Pelzer, Dave Pojken som kallades det 

Pollak, Kaj Att välja glädje 

Thydell, Johanna I taket lyser stjärnorna 

 

Fem elever angav att de valt boken för att den var sann eller för att det var en självbiografi. 

Annette Årheims avhandling När realismen blir orealistisk. Litteraturens ”sanna historier” 

och unga läsares tolkningsstrategi behandlar ungdomars val av ”sann litteratur” och använder 

begreppet faktionslitteratur. Dave Pelzers Pojken som kallades det” är ett av Årheims 

exempel på ungdomars val. Flera elever i min klass har läst den. En annan hemsk 

verklighetsbeskrivning av sexuellt utnyttjande av barn är Bilden av pappa. Den valdes för att 

den beskrev något tabubelagt. En blomma i Afrikas öken valdes för att eleven skulle lära sig 

mer och få kunskap om vad könsstympning är. När kalla nätter plågar mig med minnen av 

hur det var valdes för att Jessica Andersson varit med på TV-programmet Let´s Dance och för 

att hon varit medlem i Fame Factory. Elsas mode är också en blogg. Boken handlar om livet 

som modell. Det var viktigt för den eleven. Två av pojkarna ville eller kunde inte läsa. De bad 

om hjälp. Alkemisten av Paulo Coelho finns inläst som strömmande ljudbok och är inte så 

lång. Den kan avlyssnas om nätuppkoppling och lånekort finns. Eleverna skaffade lånekort i 

samband med biblioteksbesöket. Bägge pojkarna konstaterade efteråt att det tog lång tid att 

lyssna. Ytterligare en flicka bad om hjälp att välja litteratur. Per Nilssons du & du & du var ett 

lyckosamt val. Hennes andra bok blev också av samma författare. Författaren som 

utgångspunkt hade en flicka som läser allt som Katarina von Bredow skriver. Fyra av 

flickorna valde bok utan att ge någon förklaring. En av dem läser väldigt mycket och ”tog 

bara en i högen”. Det var en av eleverna som också lämnade in läslogg hela tiden. Hon var 

van vid att skriva logg från sin högstadietid. Böcker lästes hela tiden under hennes tidigare 

skoltid. Hon uttryckte att det var konstigt att så många i klassen inte har läst böcker tidigare 

under högstadiet. En pojke fastnade för TRE-serien när vi var på biblioteket. Det var bak- och 

framsidan som avgjorde detta. En flicka valde den mest sålda boken just då, Hundraåringen 

som klev ut genom fönstret och försvann av Jonas Jonasson. Hon inledde sin redovisning med 

att boken kom henne att tänka på sin 92-åriga gammelfarfar som också är ovanligt pigg för sin 

ålder. Ett bra exempel på levda och sociala världar enligt Richard Beach och Jamie Myers 

(2001) som menar att elever, genom världarna de möter i litteraturen, kan jämföra egna 
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erfarenheter av familjerelationer som i det här fallet. Andra bra exempel på att elever jämför 

sin egen sociala värld med böckernas är I taket lyser stjärnorna, som handlar om en 

cancersjuk mamma. Förhållandet dotter, mor och mormor behandlas. En pojke vägrade läsa 

skönlitteratur och hans val blev Att välja glädje av Kaj Pollack. Boken handlar om hur 

hjärnan fungerar tillsammans med andra. Hur man kan välja att vara och tänka sig in hur 

andra tänker. Med andra ord hur man kan lära sig se vad andra tänker. Han redovisade endast 

för mig och tyckte att boken var bra. Den blev nästan lite jobbig för honom eftersom han 

funderade på boken under lång tid. 

Till den första boken skulle eleverna skriva läslogg under tiden de läste boken. Den skriftliga 

redovisningen fungerade inte. Sammanlagt sex elever lämnade in läslogg. En elev lämnade 

läslogg som i huvuddrag var en sammanfattning och referat. Vid elva tillfällen skrev hon ner 

sina reflektioner. Hon läste I taket lyser stjärnorna och skrev bland annat följande: ”Det är 

läskigt och man vill inte läsa vidare, för man vet vad som väntar.”, ”men nu mot slutet fick 

jag intrycket att hon lyckats gå vidare ändå” och ”det känns ändå som att man kan se ljuset i 

slutet av tunneln.”. Dessa tre citat visar exemplet på Rosenblatts teori om litteraturläsning 

som en dubbel funktion: eleven får ta del av andra människors livsvillkor och får uppleva 

emotionella och intellektuella insikter. Hon mötte Beach sociala världar. Det begrepp som 

Beach och Myers använder och som Bomarco skriver om (47).  

Lärarens val av bok 

För eleverna som inte valt bok bestämde jag följande: De skulle läsa Tusen gånger starkare 

av Christina Herrström. Malmgrens tredje svenskämneskonception; svenska som 

erfarenhetspedagogiskt ämne (Bergman, L:15) var mitt beslutsunderlag. Man ska utgå från 

elevernas erfarenheter i ett meningsfullt sammanhang. Alla elever har nio års erfarenhet från 

klassrumssituationer. Boken handlar om förhållandet i klassrummet mellan pojkar och flickor. 

Pojkarna tar plats med lärarnas goda minne, Flickorna är tysta och räcker upp handen, men får 

aldrig frågan. Får de frågan svarar en pojke i klassen rakt ut med hög röst. En ny elev med 

andra erfarenheter kommer in i klassen. Allt ställs på sin spets. Författaren Christina 

Herrström skrev också filmmanus. Filmen Tusen gånger starkare hade premiär och 

debatterades på radio och TV hösten 2010. Temat jämställdhet kändes aktuellt.  Eleverna 

kunde bidra med sina egna erfarenheter . Förbundet som skolan ingår i deltar dessutom i ett 

jämställdhetsprojekt. Pengar har beviljats från Sveriges kommuner och landsting. Klassen 

kunde också se filmen på vårterminen när den släpptes på dvd. Läsningen gick till så att jag 
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läste högt på halvklasslektionen. Jag letade efter en inläst bok på biblioteken utan resultat och 

bestämde mig för att själv läsa in boken och spara på mp3 för de elever som inte alltid var 

närvarande. De elever som kom och lyssnade, var koncentrerade och fokuserade.  

Uppläst bok    

 Lyssnande elever Redovisade boken Resterar 6 maj 

Antal elever 8 5 3 

Figur 2 

Åtta elever tvingades lyssna.  Av dem redovisade fem boken. Fyra elever, två pojkar och två 

flickor, satt tillsammans med mig och diskuterade innehåll, tema och egna tankar. Samtliga 

var engagerade. Eleverna gav sina egna upplevda minnesbilder från högstadiet. Var och en 

bidrog med sin vardagserfarenhet. Ingen av dem hade gått på samma skola. Erfarenheterna 

var olika. En elev konstaterade att hon själv varit den som pratat rätt ut och varit den som 

upplevts som störig liknande pojkarna i boken. En annan elev hade inte upplevt något 

liknande. Alla fyra ansåg att den stökiga hörde hemma på högstadiet. Ingen ansåg att det var 

något liknande i deras klass nu. En elev redovisade ensam som ett förberett muntligt 

framförande med powerpointbilder. Tre elever har fortfarande inte redovisat Tusen gånger 

starkare. Två elever var inte närvarande vid redovisningstillfället. En hade inte lyssnat färdigt 

på boken. Under senare del av vårterminen 2011 har de två redovisat saklitterära böcker. Den 

tredje har redovisat Pojken som kallades det istället. 

Andra boken 

Den andra boken skulle redovisas skriftligt traditionellt efter redovisningsmall och muntligt i 

klassen, se bilaga 3. Deadline sattes till terminslut det vill säga i januari 2011.  

Valfri bok 2    

 Elever i HR10 Valfri bok redovisad Resterar 6 maj 

Antal elever 25 17 8 

Figur 3 

Fjorton elever lämnade in sina skriftliga redovisningar i januari. Fram till den 6 maj 2011 har 

sjutton redovisat muntligt i klassen eller i grupp. De åtta som återstår har arbetat intensivt med 

bloggtemat. Jag har inte jagat dem på samma sätt. 
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Förteckning över valfri bok 2 elever valde höstterminen 2010 för att redovisa inför vårterminen 

Andersson, Glenn Lauritz Jack Uppskäraren 

Andersson, Jessica och Swanberg, Lena 

Katarina 

När kalla nätter plågar mig med minnen av hur det var 

Auel, Jean M Grottbjörnens folk 

Aujalays, Markus Mat hemma & på krogen 

von Bredow, Katarina Syskonkärlek 

Dessen, Sarah Mycket mer än så 

Gabaldon, Diana Främlingen 

Hagmar, Pia Farligt möte 

Herrström, Christina Tusen gånger starkare 

Kennen, Ally Brevvännen 

Lagerlöf, Selma Gösta Berlings saga 

Läckberg, Camilla Isprinsessan 

Nilsson, Per  Sjutton år 

Pelzer, Dave Pojken som kallades det 

Sjögren, Kristina 14 december 

Thydell, Johanna I taket lyser stjärnorna 

Thörnblom, Mia Så dumt 

 

Flera av boktitlarna kommer igen. Elevernas muntliga redovisningar av första boken ledde till 

att andra lockades att läsa samma bok. Fem elever valde samma bok som någon annan 

redovisat tidigare. Sammanlagt nio elever har läst Tusen gånger starkare. Utöver dem jag 

tvingade redovisade två andra elever densamma som egen vald andra bok. Hela klassen såg 

filmen som strömmande video under vårterminen på lektionstid. Någon längre 

helklassdiskussion blev det inte. En av dem som fortfarande inte har läst boken sa att hon 

hade väntat sig mer av filmen. Den var inte så bra, huvudpersonen var inte övertygande. Det 

som hördes av kommentarer var att den var överdriven, speciellt killarna i klassen tyckte det. 

Den elev som redovisat boken ensam för mig och som redan sett filmen var inte närvarande. 

Nu efteråt säger många att boken var mycket bättre - ”boken är alltid bättre än filmen”. Fyra 

av eleverna hade valt faktionslitteratur, eller böcker som ansågs sanna eller 

verklighetsbaserade. Tre elever valde att läsa serier, varav en flicka en ungdomsserie. 

Tryggheten att läsa en serie där personerna redan är bekanta för läsaren är ett exempel på 

Ziehe regression (1986: 123ff). Ziehe använder begreppsparet regression och progression. Ett 
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exempel på progression är den elev som läste Gösta Berlings Saga av Selma Lagerlöf. Av 

hennes bokval framgick att hon ville läsa mer avancerad litteratur. Hennes upplaga hon läste 

var från 1927.  Hon såg det som en utmaning att läsa på så gammalt språk. Två elever valde 

efter författare och två elever läste sådant som någon annan hade rekommenderat. En elev har 

inte motiverat valet av bok, vilket hon inte gjorde för första boken heller. Andra boken  

redovisades också muntligt i helklass, halvklass eller i grupp. Den skriftliga redovisningen 

bestod av en traditionell bokrecension enligt bilaga 3.  

Elevernas åsikt om läsning av skönlitteratur 

Sju av eleverna i klassen lämnade in skriftlig utvärdering om bokläsningen i juni. Samtliga 

skrev att det var bra att få välja bok själv. En elev skrev ”den som jag valde var jättebra och 

intressant och jag lärde mig någonting.” En annan elev skrev ”Bra att vi fick lång tid på oss 

att läsa boken, än att stressa igenom och inte förstå handlingen”. En elev blev ”taggad att läsa 

mer”. På fråga om förändring skrev en elev: ”Vi hade mycket tid att förbereda oss”. Två 

elever tyckte det var bra med tiden. Det tar tid att skriva om boken. Under dåligt skrev två 

elever ”Ingen lektionstid till att läsa” och ”Jag tyckte det var svårt att stoppa mitt i läsningen 

och skriva läslogg”.  

Av detta drar jag slutsatsen att fyra titlar från min lista användes. Utfallet hade inte blivit 

bättre om eleverna tvingats hålla sig till min boklista, bilaga 2. Eleverna vill välja boktitel 

själva.  Det är svårt att motivera elever att läsa en hel skönlitterär bok. 32 % av klassen gjorde 

inte uppgiften. Flera av dem har svårt för att läsa. Vana att läsa skönlitteratur saknas. 

Koncentrationssvårigheter kan vara en förklaring. Det som talar emot elevers fria bokval är 

uteblivna samtal. När var och en läser olika böcker blir det aldrig något samtal. Eleverna som 

läst samma bok tänkte och reflekterade tillsammans. Att läsa, tänka och tala om en text 

utvecklar det kritiska tänkandet. 

5.2 Saklitteratur 
Inför vårterminens planering visade eleverna stort intresse av att i sex veckor arbeta med ett 

matbloggstema. Inspiration och tips har jag fått från en kollega.  Nuvarande avgångsklass 

arbetade med samma tema i årskurs ett.  

5.2.1 Matbloggar 

Temat gick ut på att läsa matbloggar på nätet och recensera minst två bak- eller kokböcker. 

Varje vecka valdes en blogg ut att kommentera. Kommentar lades in på It´s learning under 

uppgiftsmappen veckans blogg. Uppgiften finns som bilaga 4. Sammanlagt skulle fyra 
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bloggar kommenteras. Samtidigt var det valfritt att starta egen matblogg. För att föregå med 

gott exempel startade jag en blogg veckan före temastart. Jag är och förblir amatör på mat 

men eleverna kommer att bli proffs. Temat varade i mer än sex veckor och minst två kok-, 

bak- eller chokladböcker skulle presenteras muntligt sjätte veckan och även skriftligt. På 

plattformen It´s learning finns en blogguppgift per numrerad vecka och slutuppgiften 

bokredovisning. Det är enkelt att lägga in sin kommentar med två tryck på tangenten och 

läraren ser vilka som lämnat och kan snabbt skicka respons. Vecka två publicerade jag en lista 

över de bloggar som elever kommenterat. Den kompletterade jag varje vecka och 

slutresultatet blev en lista i bokstavsordning, bilaga 5. 

Tema Matblogg 

 4 bloggar 

kommenterade 

3 bloggar 

kommenterade 

Minst två böcker 

redovisade 

muntligt 

Minst två böcker 

redovisade 

skriftligt 

Antal elever 23 25 22 23 

Figur 4 

Samtliga elever läste och skrev om olika bloggar. I slutet på maj hade 98 kommentarer lagts 

in på It´s learning. Våra elever har kvitterat ut varsin lånedator redan på höstterminen. Halva 

klassen satt i alla fall i datorsalen och läste. En elev som inte kommenterat alla fyra har 

svårigheter med att läsa. Dock gick det jättebra med matbloggar. Två kokböcker lånades från 

biblioteket. Han provlagade efterrätter från dem. Även om det återstår redovisningar så har 

alla elever lånat kokböcker från biblioteket eller av mina medtagna egna gamla exemplar 

hemifrån. Under temaveckorna var det en helt annan stämning i klassrummet.  I datasalen var 

alla elever koncentrerade.  Som lärare upplevde jag en helt annan arbetsdisciplin än under 

tidigare lektioner. Elever pratade med varandra om matbloggar och kokböcker. De uppfattade 

temat som viktigt. Samtliga elever har erfarenhet som de kan förmedla till varandra. Deras 

kunskaper fördjupades. Gunilla Molloys kapitel Om litteraturläsning som förförelse eller 

maktkamp (2009:23) tar upp diskrepansen mellan lärarens önskan om textläsning och 

elevernas oförståelse vad de ska göra eller att de finner uppgifterna meningslösa. Vidare 

svarar hon på frågan varför litteratur ska läsas i skolan: ”för att vi ska tänka och samtala om 

viktiga frågor i skolan”. Bloggtemat visar att viktiga frågor för elever engagerar samtliga.  

5.2.2 Bak- och kokböcker 

Minst två bak- eller kokböcker skulle läsas och recenseras muntligt och skriftligt. Åtta elever 

redovisade inte inför helklass. Fjorton elever redovisade gruppvis. Samtliga 
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helklassredovisningar resulterade i frågor och diskussioner efter genomförd redovisning. När 

skönlitterära böcker redovisades i helklass var det tyst. Ställdes någon fråga var det från mig. 

Förteckning över redovisade kokböcker finns som bilaga 6.  

Antal böcker Bakböcker Kokböcker 

52 12 40 

Figur 5 

Figur 5 visar en grov uppdelning av valda bak- och kokböcker. I bilaga 6 finns en förteckning 

vilka som redovisats. Bland bakböckerna ingår choklad och efterrättsböcker. Två vegetariska 

kokböcker finns bland redovisade kokböcker.  

5.2.3 Elevernas åsikt om bloggtemat 

Sju elever lämnade in synpunkter på bra, dåligt och vad som kan förändras. Under dåligt 

tyckte en elev ”mindre att göra”. En annan skrev ”vissa lektioner blev inget gjort”. En elev 

gillade inte att sitta vid datorn och söka information. Det var stressigt att skriva om en blogg 

varje vecka. Förslag till förändringar från en elev löd: ”Jag tycker det är bättre att skriva om 

en blogg och berätta hur den förändras och vad det finns för olika recept. Och sen måste man 

kanske också laga mat från bloggen man skriver om. Det skulle vara mycket mer roligt.” 

Fem elever skrev vad som var bra. Bland annat att upptäcka nya bloggar med recept de kan ha 

nytta av. Få nya inspirationskällor och att skriva själv. Lite tvådelat är ”Kokböckerna var 

trevligt att jobba med eller ja, bläddra och skriva om dem.” Två elever skrev att det var ett 

nytt arbetssätt som var spännande. 

Skriftliga utvärderingar har gett mig något att tänka på inför nästa årskurs ett. Trots 

uppfattning om intensiteten i bloggläsandet fanns det elever som inte jobbade med uppgiften. 

Tre klocktimmar i veckan för att läsa blogg och skriva kommentarer är väl tilltagen tid. 

Eleverna uppfattade inte att den tiden skulle användas till två bak- kokböcker också. Att läsa 

och recensera minst två bak- eller kokböcker tar mer än en veckas tid. Det som först tycktes 

vara en lätt jämförelse av sak- och skönlitteratursläsning blev inte så enkel. 

6. Diskussion 

Hur får lärare elever intresserade av att läsa litteratur i Svenska A kursen? Av intervjuerna i 

början av läsåret framgick att flera elever anser det ointressant att läsa skönlitteratur. Elever 

som läser på uppmaning, vill helst att böckerna handlar om sådant som är sant. Tusen gånger 

starkare kom i en klassuppsättning till skolan. Den delades ut i årskurs ett som gåva. Av de 
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åtta elever som jag ”tvingade” lyssna, när jag läste ur boken, var det två som valde att läsa 

själva. En av dem har inte redovisat än. De andra lyssnade och kommenterade högljutt i 

pauser. Jag valde att även spela in uppläsningen i skolans ljudstudio. Elever som inte varit 

närvarande kunde sedan lyssna efteråt. Antalet lektioner räckte inte till för en lärare och en 

klass. Eleverna fick tillgång till texterna inlästa och lagrade på ett usb-minne. De som inte 

redovisade bok i november ville inte läsa eller tyckte det var ointressant. Man har inte läst 

innan i skolan. Som lärare har jag inte lyckats ändra på den åsikten. Lars-Gunnar Malmgrens 

indelning av svenskämnet på grundskolan och den erfarenhetspedagogiska svenskan 

attraherar mig som lärare. Eleverna ska hitta meningsfulla sammanhang i sin läsning. De ska 

bli engagerade i diskussioner och dra egna slutsatser efter egen erfarenhet. Rosenblatt har 

hämtat begreppet transaktion från Dewey: Läsningen sker i ett meningsskapande samspel 

mellan läsaren och texten. Mellan text och läsare skapas en ny text. Varje läsare skapar på så 

sätt en egen text. Eftersom varje text och läsare är formade av sitt sociala och kulturella 

ursprung skapar varje läsning en händelse (2002:35). Men lyckas inte läraren få eleven att 

överhuvudtaget läsa en text, sker inget möte mellan text och läsare. Det blir heller ingen ny 

händelse. Rosenblatt menar att litteraturläsning har en dubbel funktion. Eleven får ta del av 

alternativa livsåskådningar och handlingsmönster. Samtidigt förvärvar de både emotionella 

och intellektuella insikter. En elev uttryckte sitt intresse att läsa Pojken som kallades det efter 

att ha lyssnat på en annan elevs muntliga redovisning av boken för att hon ”älskar att läsa om 

hur hemskt en del kan ha det när man själv inte har upplevt något sånt”. I bästa fall får eleven 

den känsla som krävs för att skapa nya ideal och egna personliga mål (2002:211). Bomarco 

skriver i sin avhandling Texter i dialog. En studie i gymnasieelevers litteraturläsning om SP-

elevers litteraturläsning att det fria valet av litteratur aldrig ledde till några diskussioner eller 

djupare samtal (2006:221) och det instämmer jag i. Eleverna redovisade sina lästa böcker 

enligt mallen. Det blev inga diskussioner i helklass. När de fick redovisa i mindre grupper 

blev det däremot alltid frågor och samtal. Jag instämmer med Bomarco som föreslår att några 

elever väljer samma bok utan lärarens inblandning och diskuterar dem i grupp eller tvärgrupp. 

6.1 Skönlitteratur som erfarenhet 

En av eleverna som vägrade lyssna på Tusen gånger starkare redovisade sin uppfattning om 

boken ensam. Han började med att säga att han alltid hatat feminister. När han började läsa 

boken blev han omvänd. Numera är han feminist.  Han bodde i ett elevboende och läste högt 

ur boken för de andra i samma hus. Samtidigt diskuterade han med dem hur killar kunde få 

bete sig under läsningens gång. Eleven är två år äldre än sina klasskamrater. Han har väldigt 
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starka åsikter om vad han kan och vill göra i skolarbeten. Så fort filmen släpptes på DVD 

laddade han ned den och gav mig för att vi skulle se den i klassen. AV-Media i Kalmar hade 

den på strömmande video så den såg vi. Den här eleven motiverar varför läraren ska välja 

litteraturen åt eleven. Detta motsäger elevens fria val. Dock valde den här eleven från början 

att inte utföra uppgiften. Det är då läraren kan gå in handfast. Erfarenheterna utgör 

referenspunkten för förståelse och ny kunskap. Malmgrens pedagogiska slutsats är att läraren 

måste välja texter där eleverna har en möjlighet att känna igen sig (111ff). 

6.2 Litteraturläsningens kunskapspotential 

De muntliga bokredovisningarna jämförde jag med Probst fem ”literary knowing” .  Jag har 

utgått från mina anteckningar jag gjorde vid respektive redovisningar. 

6.2 1 Kunskap om det egna jaget 

Kunskap om det egna jaget visar eleverna genom att personligt tolka texten. När det gäller 

Tusen gånger starkare associerade de till den egna högstadietiden. De blev medvetna om den 

egna utvecklingen och vuxenblivandet. Av dem som redovisade första egna valda boken 

visade fem elever kunskap om det egna jaget. De resterande tolv redovisade mekaniskt efter 

instruktionen bilaga 3. När bak- och kokböcker redovisades muntligt visade alla kunskaper 

om sig själva eftersom de var så engagerade. Genom att välja fyra bloggar och två kokböcker 

blev eleverna medvetna om sina egna kunskaper i ämnet. De växte när de provlagade eller 

provbakade. 

6.2.2 Kunskap om andra 

I gruppredovisningen lyssnade eleverna på varandras olika tolkningar och ställde frågor för 

fördjupning av tankeutbyte. Inga frågor ställdes när eleverna redovisade i helklass eller 

halvklass. När bak- och kokböcker redovisades var aktiviteten en helt annan. Frågor ställdes 

om för vem bak- eller kokboken var användbar. Var det för ungdomar som flyttade hemifrån 

första gången. Var det för etablerade kockar? Var det för familjen? Frågor som fördjupade 

tankeutbytet. Flera av eleverna hade med smakprov. En elev hade med vegetarisk paj. Hon sa 

efter sin redovisning ”Ha, nu fick jag hela klassen att smaka vegetariskt”. Recept för 

nybörjare och för avancerad matlagning diskuterades. Tips lämnas till hur ungdomar bäst ska 

få ekonomin att räcka. Vidare anges vilka böcker som passade bäst att ge bort i present och 

vilka elever själva ska behålla. 

6.2.3 Kunskap om texten 

Elevers kunskap om texten visade de när det blev medvetna om mönster och bilder som 

påverkade den egna tolkningen. I Tusen gånger starkare inledning finns en plantering om vad 
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som ska komma. Samtliga som redovisade egna valda böcker kommenterade berättartekniken. 

Det fanns i instruktionerna. Däremot upplevde jag det som att eleverna blev medvetna om 

mönster och bilder vad gäller bak- och kokböcker. Språkbehandling, layout och 

svårighetsgrad ventilerades. Instruktioner som var otillräckliga och luddiga 

uppmärksammades. Språket var onödigt svårt i vissa av böckerna, enligt dem. 

6.2.4 Kunskap om kontexten 

Elevernas kunskap om kontexten visade de genom sitt engagemang och sin förmåga att dra 

egna slutsatser. Tusen gånger starkare beskriver när killar respektive tjejer behandlas olika i 

klassrummet. Ämnet ventilerades och samhällsklimatet i stort diskuterades för killar 

respektive tjejer. De tyckte att boken var överdriven men att en hel del sanning fanns bakom. 

Alla hade upplevt något liknande i högstadiet. På gymnasiet finns inga sådana tendenser, 

enligt dem. I elevernas egna bokval som redovisades i höstas finns ingen anteckning om att de 

uppfattat kontexten. Jag har inget minne av det heller. Däremot var bak- och kokböckerna av 

olika slag och från olika tider. Eleverna drog egna slutsatser om hur kok- och bakböcker 

förändrats under tid. Intressant är att en av kokböckerna behandlar molekylär gastronomi. 

Matlagning har blivit kemi konstaterade den eleven. Kokboken var svår att förstå med 

kemiska formler enligt honom.  

6.2.5 Kunskap om meningsskapande processer 

Elevers kunskap om meningsskapande processer visade de när bok och film Tusen gånger 

starkare diskuterades. Skillnaden på bok och film var väldigt tydlig för eleverna. För dem var 

boken mycket bättre än filmen. När elever redovisade sina valda böcker ställde jag frågor som 

skulle få eleven att tänka nytt. Jag gav dem säkert min tolkning av boken också. Däremot har 

jag ingen kunskap om bak- och kokböcker. Eleverna provlagade och provbakade. Många 

bakverk, chokladskapelser och olika bröd provsmakades i samband med de muntliga 

redovisningarna i helklass. Temat resulterade dessutom i fyra elevbloggar.   

6.3 Jämförelse skön- och saklitteratur 

Hur ska jag få eleverna att läsa? Den frågan har jag levt med sedan höstterminen startade. 

Bloggtemat har varit något som jag funderat på hela läsåret. Efter sportlovet presenterade jag 

temat för eleverna. Våra elever har egna lånedatorer. Facebook syns i aktivitetsfältet på datorn 

om eleverna är inloggade. När temat startade var inte många inloggade på facebook. 

Jämförelsen i klassrummet mellan höst- och vårtermin var slående. Det var en helt annan 

stämning i klassrummet efter genomgången. Fyra elever bestämde sig genast för att starta 

egna bloggar.  De fick en genomgång av hur de skulle göra. I det fallet hade jag en veckas 
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framförhållning. Jag hade själv fått instruktioner och hjälp från min dotter. Det hördes 

bloggnamn och ”titta här” om bilder och speciellt en blogg som koncentrerat sig på att laga 

olika rätter på en kaffebryggare var intressant. Inför vårterminen startade TV-programmet 

Matmästarna med en tredjeårselev från ett restaurangprogram som deltagare. Temat passade 

in i elevernas liv och alla såg programmet. Jag såg något enstaka program själv. Elever som i 

vanliga fall tycker det är tråkigt hördes engagerat prata bloggar. En elev tyckte att det var 

synd att jag inte tvingat eleverna starta varsin blogg. Han uttryckte det i början av temat. Själv 

redovisade han kokböckerna först i slutet av maj. Och tänk vad kul att få läsa olika 

matbloggar på lektionstid! Att tre elever fortfarande inte redovisat tar jag lugnt.  Jag vet att de 

har minst två böcker vardera som de studerar och arbetar med. De provlagar rätter eller 

provbakar. De kommer att redovisa före terminens slut, eftersom det är viktigt för dem att få 

visa vad de har gjort och vad de kan.  

Jämförelsen visar att 68 % av eleverna läste skönlitteratur på höstterminen. 100 % av eleverna 

läste matbloggar och kommenterade nästan fyra bloggar var skriftligt. 78 % av eleverna har 

redovisat minst två bak- eller kokböcker både muntligt och skriftligt. Jag menar att statistiska 

underlaget visar att fler elever läser om vi använda saklitteratur som bloggar och bak- och 

kokböcker.  

Skriftliga utvärderingar från eleverna, som lämnades in i juni är intressanta. Jag upplevde inte, 

som en elev skrev, att inget blev gjort under vissa lektioner. Jag har inte själv uppfattat det 

som ett tydligt nytt arbetssätt som två elever angav. Elevernas intresse om mat- bak och 

choklad har använts för att få dem att läsa, tala, tänka och skriva. Nätet och digitala källor har 

nyttjats som underlag i skolarbetet.  

Vilken litteratur kan eleverna läsa i Svenska A kursen? I kursplanen står klart att eleven ska 

”kunna formulera egna tankar och iakttagelser och göra egna bedömningar vid läsning av 

saklitterära och litterära texter” och ”kunna i tal och skrift förmedla förhållanden och 

kunskaper som är viktiga för eleven själv och för den valda studieinriktningen”. Jag har 

uppfattat det som att kursplanens mål innebär att de litterära texterna ska vara skönlitteratur. 

Min statistik visar att 32 % av eleverna inte gör uppgiften om det handlar om traditionell 

bokläsning med muntlig och skriftlig redovisning. Både figur 1 och figur 3 visar samma 

siffror. Det är nästan en tredjedel av klassen. Elevers läsförmåga mäts kontinuerligt i 65 

länder och den senaste PISA-mätningen 2009 mätte även elektronisk läsförståelse. Bloggar är 

ett exempel på elektronisk text. Alltså kan jag försvara vårterminens bloggtema genom att 
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peka på kursplanens ”saklitterära texter” och ungdomars vana av bloggar och sociala medier. 

Svenska A ska inte enbart handla om saklitterära texter.  

Anledningarna att det inte fungerade med bokläsning är flera. För det första när elever 

kommer till en ny skola går mycket energi åt till nya möten. Nya miljöer medförde nya 

klasskamrater. Flera av dem kände högst tre personer i skolan. För en del var det första 

gången de flyttade hemifrån. Från att ha varit uppassade hemma med väckning, frukost och 

mat lagad skulle de klara allt själva. En helt ny skolmiljö mötte dem två dagar i veckan på en 

restaurang. Uppgiften om första boken presenterades redan terminens andra vecka. För det 

andra läste eleverna inte litteratur på lektionstid. För det tredje inskolades inte eleverna 

tillräckligt. De hade för olika erfarenheter av litteraturläsning. Jag är övertygad om att elever 

ska läsa skönlitteratur i Svenska A. Nästa gång ska jag vänta med skönlitteraturen till efter 

höstlovet. Lektionstid ska avsättas för litteraturläsning. Noveller är också ett bra alternativ i 

inskolningen att reflektera. Elever kan läsa både skönlitteratur och saklitteratur. Att läsa, tänka 

och samtala om en text utvecklar det kritiska tänkandet. För elevens bästa ska de i så stor 

utsträckning som möjligt få vara delaktiga i planeringen. Gymnasietiden ska förbereda för 

vuxenlivet och deltagandet i ett demokratiskt samhälle. Deras frågor ska vara viktiga för 

samtalen.  

Vilka slutsatser kan jag dra av elevernas redovisningar? Jag menar alltså att det är viktigt att 

utgå från elevernas intresse när det gäller att läsa litteratur. Eleverna på hotell- och 

restaurangprogrammet är intresserade av bak- och kokböcker. Sociala medier används varje 

dag av elever. Man kan använda nätet och deras intresse för matlagning. Det finns många 

bloggar som handlar om mat och bak. Se exempel bilaga 5 på ett urval. Bak- och kokböcker 

ges ut löpande och kända personer tävlar om att ge ut egna kokböcker. Se förteckningen 

bilaga 6 som exempel. Låt eleverna välja vilken skönlitteratur de ska läsa efter sitt intresse. 

Försök få flera elever att välja samma bok. För dem som inte klarar uppgiften att själv välja, 

kan läraren välja ut en som gemensamt läses högt. Var noga med hur lektionstiden används. 

Den här jämförelsen brister eftersom skönlitteraturen skulle läsas utanför skolan. 

Saklitteraturen läses på lektionstid.  

Utöver elevernas läsvanor har jag kunnat konstatera att deras skrivförmåga har utvecklats. 

Både genom att jämföra de olika skriftliga bloggkommentarerna och de skriftliga 

bokredovisningarna som eleverna har lämnat in, kan detta märkas.  
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6.4 Framtida forskning 

En framtida undersökning kan bygga på lektionstidsanvänd litteraturläsning. Dessutom vore 

det intressant att jämföra över läsår användningen av matbloggar på hotell- och 

restaurangprogrammet. En annan intressant undersökning skulle vara att se hur deras 

skrivförmåga utvecklas. I det här arbetet har inte Gy11 nämnts. Kursplanen i Svenska 1 har 

tydligare koppling till programmålet och som inte redovisats här. 
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7 Sammanfattning 

Kursplanen för Svenska A på gymnasiet är tydlig med att elever ska läsa sak- och 

skönlitteratur. Flera elever på hotell- och restaurangprogrammet är inte intresserade av att läsa 

böcker. Denna uppsats redovisar vad elever har läst och hur elever upplever litteraturläsning. 

Ett läsårs litteraturläsning har presenterats. Jämförelsen har gjorts mellan skönlitterär litteratur 

och saklitteratur inom deras studieinriktning. Eleverna har också läst saklitteratur på nätet.  

Resultatet visar att elever uppskattar att få välja titlar själva. De uppskattar också boksamtal i 

grupp. Det är lättare att få elever att läsa om de får läsa sådant som de anser sig ha nytta av i 

sin utbildning. Jämförelsen mellan skönlitterär läsning och saklitterär läsning haltar eftersom 

skönlitteraturen skulle läsas utanför lektionstid. Saklitteraturen på nätet och bak- och 

kokböcker lästes på lektionstid. I praktiken var det bloggläsandet som upptog lektionstiden. 

Bak- och kokböcker lästes och recenserades utanför lektionstid. 

Elever kan få välja vilken skönlitteratur de ska läsa i Svenska A. Om eleverna inte väljer 

något att läsa kan läraren välja åt dem efter deras intresse och erfarenhet. Att läsa, tänka och 

samtala om en text utvecklar det kritiska tänkandet. Samtal om en bok förutsätter att 

deltagarna har läst den. Läraren ska försöka få flera läsare till samma bok. Elever utvecklar 

kunskaper om sig själv, om andra, om texten, kontexten och meningsfulla processer av 

litteraturläsning. Detta gäller både skönlitterära och saklitterära texter.  

Saklitterära texter utifrån studieinriktningen kan användas. Informations- och 

kommunikationstekniken har gett helt nya medier. Trenden med matprogram i TV och 

privatpersoners matbloggar på nätet har hjälpt till att få hotell- och restaurangelever att läsa. 
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Hotell- och restaurangprogrammet 

Ölands Gymnasium 2010 

Bokuppgift 1 

Du ska läsa en skönlitterär bok till torsdagen den 11 november 2010. Den här 

gången väljer du själv bok du vill läsa – det enda kravet är att det är en 

skönlitterär bok och att du meddelar ditt val till mig så snart som möjligt. 

Om du är en mycket ovan läsare eller har lässvårigheter går det så klart att 

lyssna till en talbok/daisybok eller läsa en lättläst bok. 

Din uppgift är att medan du läser föra läslogg – mer om vad läslogg är ser du på 

följande sidor. OBS! Det är jättesvårt att försöka göra en läslogg i efterhand, så i 

värsta fall får du då läsa om boken eller göra läslogg på en ny bok. 

När vi träffas den 11 november ska du muntligt redovisa boken. Presentera 

författaren, boken och bokens handling på ett intresseväckande sätt. Tänk: nu 

ska jag sälja in boken hos dem som lyssnar! Ditt framträdande får ta 2 – 5 

minuter. 

Du kan göra det på två olika sätt: 

1. Traditionellt muntligt framträdande ev med OH eller Power Point. 
2. Gör det som ett videoklipp. Använd mobilkamera eller filmkamera och se 

till att klippet kan visas på dator i skolan. 
http://bokvideo.videokatalogen.se/blog/14_ar_till_salu 
http://www.youtube.com/watch?v=CYMs4PBFOZM&feature=related  

 

Läsloggen lämnar du in efter den muntliga redovisningen. 

 

Lycka till! 

http://bokvideo.videokatalogen.se/blog/14_ar_till_salu
http://www.youtube.com/watch?v=CYMs4PBFOZM&feature=related
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Hotell- och restaurangprogrammet 

Ölands Gymnasium 2010 

 

 

LÄSLOGG – ett sätt att läsa och fundera 

Det blir intressantare att läsa en bok om du lär dig att samtidigt fundera över det 

du läser. Då får du säkert många tankar och idéer, som det kan vara bra att 

skriva ner. Ett sätt är att skriva läslogg. Då väljer du ut meningar, stycken eller 

rader i boken som berör dig på något sätt. Det kan vara sådant som gör dig 

glad, arg, upprörd eller intresserad. Det kan också vara sådant som gör 

historien spännande, sorglig eller rolig. 

Det du väljer ut ska du skriva av och sedan kommentera. I kommentaren ska du 

skriva vad du tänkte och kände när du läste texten. När du sedan ska diskutera 

boken i kursen, kan du ta fram din läslogg och använda den som stöd för 

minnet. 

Det finns förstås inga regler för vad man ska känna eller tänka när man läser en 

bok, alltså kan dina kommentarer aldrig bli fel. De visar vad just du tycker och 

känner! 

 

Så här skriver du läslogg: 

1. Läs en eller ett par sidor i boken (ett kapitel). 
2. Citera något som du fastnar för. 
3. Kommentera det du har citerat.  

Hjälpfrågor: 

 Varför valde du just det stycket, de meningarna, de 
orden? 

 Vad tänker du när du läser det? 
 Vad känner du? 

Är det något i texten som gör dig förvånad, arg, ledsen eller 

glad? 

4. Fortsätt att läsa, skriva av och kommentera. Försök att 

hitta något att kommentera i varje kapitel. 
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Loggbok för ”Ett öga rött” skriven av Jonas Hassen Khemiri Bilaga 1 

 

Tankar under bokens gång 

 

Under bokens gång kände jag ett behov av att citera en del av Halims härliga uttryck. 

Man märker att han gillar att leka med ord. Han är en ordkonstnär som tåls att bli 

citerad. 

S 13 

Citat från Dalanda ”Jag brukar säga att man alltid ska tänka två gånger innan man litar 

på folk som startar krig och våldtar sina grannar”. Humoristiskt uttryckt. Detta sa hon 

efter att ha berättat att hon alltid haft svårt för jugoslaver. 

S 17 

Kom att tänka på filmen ”Vingar av glas”. Huvudpersonen är en invandrartjej, Nasli som 

har en pappa som spelar teater för dagisbarn. Ingen av barnen tycker om hans teater 

och han känner sig misslyckad. Jag kommer ihåg den obehagskänsla jag fick då jag såg 

filmen. Det gjorde ont. Man kände med pappan. 

”torsken var ett faktum”. Härligt uttryck när man känner att något börjar gå galet. 

S 19 

Han använder ”jag fick lite ågren”. Det är inte det första ordet jag tänker mig att en 

invandrarkille ska använda. Ändå känns det lite typiskt invandrarkillar att driva lite med 

svenskans ”finord”. Men jag vet inte om det är Halims avsikt. Han blandar slang med 

ålderdomliga och annorlunda ord som sällan används. Det är det som är så kul. 

Läsningen blir ett nöje. 

S 22 

”Jag lät hans frågor falla hårt mot marken som fallskärmshoppare som glömmer dra 

snöret”. Fyndigt! 

S 30 

”… då hon tittade på mig med ögon man använder på skadade småfåglar”. Fint 

S 38 

”Blattesort 2: duktighetskillen som pluggar prov och använder finord. Gärna iranier som 

smörar för läraren och vill bli tandläkare”. Den här beskrivningen passar perfekt in på en 

kille i min förra klass. På pricken dessutom. 

S 41 

Intifada? 

S 55 

Skojigt Halim använder ordet vingelpetter. 

S 58 

Istället för att skriva att hans adamsäpple rörde sig, beskriver han samma sak med ett 

mycket mer levande språk som verkligen får en att förstå vad han menar. Han skriver 

”…stod stilla som staty och hans adamskula åkte upp och ner som värsta hissen”. Måste 

vara påhittig och finurlig pojke som skrivit den här boken. Den är skriven på ett barnsligt 

och avskalat sätt, fast ändå är den inte det, barnslig och avskalad – tvärtom. 
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Förslag till bokläsning   

   

Författare Boktitel  

   

Alvtegen Karin Saknad deckare 

Andersson, Lena Var det så bra? uppväxt förort 

Hassen Khemiri, Jonas Ett öga rött uppväxt invandrare 

Ajvide Lindqvist, John Låt den rätte komma in skräck 

Nesser, Håkan 
Kim Novak badade aldrig i Genesarets 
sjö uppväxt/mordgåta 

Niemi, Mikael Populärmusik från Vittula uppväxt landet 

Nilsson, Johanna Hon går genom tavlan, ut ur bilden uppväxt/mobbning 

Nilsson, Per du & du & du kärlek/identitet 

Thydell, Johanna I taket lyser stjärnorna förlust/uppväxt 

Trotzig, Astrid Blod är tjockare än vatten identitet/utanförskap 

      

Berggren, Mats Det finns inga skridskor i öknen kulturkrock 

von Bredow, Kararina Hur kär får man bli? kärlek, relationer 

Guillou, Jan Ondskan våld, förtryck, skola 

Herrström, Christina Tusen gånger starkare genus, skola 

Kadefors, Sara Sandor slash Ida identitet, vänskap 

Nordin, Magnus Förföljaren spänning 

Poulsen, Torben Le, Smilja krig, konflikter 

Svingen, Arne Svart elfenben moral, barnsoldat, 

Thydell, Johanna Det fattas en tärning 
relationer, svek, 
separation 

Wahldén, Christina Kort kjol våldtäkt, övergrepp 

      

Gardell, Jonas En komikers uppväxt villaförort, mobbning 

Fossum, Karin Se dig inte om! spänning 

Salinger, J.D. Räddaren i nöden uppväxt 

Hermanson, Marie Musselstranden spänning/trauma 

Coelho, Paulo Alkemisten livets mening 

Palm, Anna-Karin Målarens döttrar kvinnors livsvillkor 

Roy, Arundhati De Små Tingens Gud kastsystemet Indien 
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Att presentera en roman  eller film  

Denna modell gäller för muntlig och skriftlig presentation. 

Inledning: titel, författare eller regissör, år, genre = vilken sorts roman/film  

Referat: Handlingen i mycket stora drag – inga detaljer!  

               Vad är det för intrig? 

                Man behöver inte berätta slutet! 

 

Personer: Vilka är huvudpersonerna och bipersonerna? 

                   Hurdana är de? Utseende, egenskaper, relationer till varandra                

 Miljö: Var utspelas handlingen? Hur ser det ut där? Stämning, klimat osv  

             Tänk på att det kan vara mer än en miljö! London och Paris t ex 

Tid: När utspelas handlingen?  

        Hur är tiden förlagd: tillbakablickar? Växlande nu och då? Nutid?    

 

 Språk: Vardagligt? Högtidligt? Dramatiskt? Många beskrivningar?        

             Talspråk? Dialoger?   

 

Syfte: vad vill författaren /regissören med sitt verk?  

           Finns det något budskap? 

Egen reflektion: Vilka tankar fick du efteråt?  

Omdöme: Vad tyckte du?  Varför? Motivera!! 

  



 37 

Bilaga 4 
 Blogg – en text i tiden      
Du ska under de närmaste sex veckorna följa och studera olika matbloggar som finns och själv få 
testa att matblogga. 
 
Varje vecka ska du: 
 
Studera matbloggar och reflektera över (=skriva ned dina tankar om) layout, språk, tema och 
innehåll. Vad skriver de? Hur skriver de? Hur är bloggen uppbyggd? Vad är bra/mindre bra tycker du? 
 
Ta med dig det som är bra till din egen blogg och skriv minst två matrelaterade inlägg varje vecka 
(men gärna fler om du vill. En blogg är en daglig uppdaterad blogg.). 
Till det här projektet rekommenderar jag att du använder Googles kostnadsfria bloggverktyg Blogger 
som du kan koppla med Google analytics (ett gratisprogram som visar statistik om din blogg). Eller 
använd ett likvärdigt alternativ som du själv gillar! 
 
Som avslutande uppgift ska du på din blogg publicera en bokspecial à la Pain de Martin senast vecka 
13: 
 
Läs bloggen Pain de Martins bokspecial, där han recenserar brödböcker (6 st). Pain de Martin vann 
Matbloggspriset 2008 och har t ex varit med i SVT:s Niklas mat. Du hittar bokspecialen (i sex delar) 
här:  
http://paindemartin.blogspot.com/search/label/b%C3%B6cker 
 
Välj något tema från bibliotekets alla böcker (eller bland dina egna) och skriv en egen ”Bokspecial” i 
samma stil som Martin (minst 2 titlar för godkänt och 4 titlar för de högre betygen)! Du kan själv välja 
tema för din bokspecial t ex choklad, desserter, barnmat, klimatsmart mat eller asiatiskt mat o s v. 
 
V 9 
- Lämna in dina reflektioner om en matblogg på It´s learning 
- Skapa en egen blogg (även om du redan har en blogg kan det vara bra att skapa en ny ”renodlad” blogg för denna 
skoluppgift) och skriv minst två inlägg. Mejla mig länken till din blogg! 
- Påbörja arbetet med din bokspecial – välj tema och börja leta böcker. 
- Om du vill kan du också arbeta med bloggens layout os v. 
 
V 10 
- Lämna in dina reflektioner om en matblogg på It´s learning. 
- Skriv två egna inlägg på din blogg. 
- Läs och studera dina valda böcker och börja skriva på din bokspecial. 
 
V 11 
- Lämna in dina reflektioner om en matblogg på It´s learning. 
- Skriv två egna inlägg på din blogg. 
- Fortsätt att arbeta med din bokspecial. 
 
V 12 
- Lämna in dina reflektioner om en matblogg på It´s learning. 
- Skriv två egna inlägg på din blogg. 
- Skriv klart din bokspecial och publicera på bloggen och It´s learning  senast fredag den 25 mars 2011. 
 
V 13 
Presentera din blogg och din bokspecial muntligt för hela klassen,  halvklass eller grupp. 

 
 

http://paindemartin.blogspot.com/search/label/b%C3%B6cker
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http://airamsmat.webblogg.se/      

http://annamariasmatblogg.blogspot.com/      

http://axon.blogg.se/category/axons-kockskola.html     

http://bakgladje.blogspot.com/     

http://baristacup.blogspot.com/      

http://blogg.aftonbladet.se/nickesmatblogg/     

http://blogg.alltommat.se/monikasmat/2009/12/     

http://brotback.blogspot.com/      

http://call-me-cupcake.blogspot.com/      

http://chiliconkarin.blogg.se/       

http://chokladbloggen.blogg.se/      

http://cutecakes.blogg.se/     

http://delikatess.blogg.se/category/tartor.html     

http://duvetlindaa.blogg.se/2010/may/leif-mannerstrom.html     

http://emmaskök.se/      

http://erkaperkasblogg.blogspot.com/     

http://godisbloggen.se/      

http://ingemos.blogspot.com/      

http://kaffekokarkokboken.blogg.se/      

http://kakabaka.blogg.se/     

http://kalasbak.blogg.se/     

http://kalasgott.blogg.se      

http://kalasgott.com/Blogg     

http://kardemummagumman.se      

http://kryddburken.se/       

http://matmatadoren.blogspot.com     

http://matmatadoren.blogspot.com     

http://minmatblogg.blogspot.com/      

http://axon.blogg.se/category/axons-kockskola.html
http://bakgladje.blogspot.com/
http://baristacup.blogspot.com/
http://blogg.alltommat.se/monikasmat/2009/12/
http://brotback.blogspot.com/
http://call-me-cupcake.blogspot.com/
http://chiliconkarin.blogg.se/
http://chokladbloggen.blogg.se/
http://cutecakes.blogg.se/
http://delikatess.blogg.se/category/tartor.html
http://duvetlindaa.blogg.se/2010/may/leif-mannerstrom.html
http://emmaskök.se/
http://erkaperkasblogg.blogspot.com/
http://godisbloggen.se/
http://ingemos.blogspot.com/
http://kaffekokarkokboken.blogg.se/
http://kakabaka.blogg.se/
http://kalasbak.blogg.se/
http://kalasgott.blogg.se/
http://kalasgott.com/Blogg
http://kardemummagumman.se/
http://kryddburken.se/
http://matmatadoren.blogspot.com/
http://matmatadoren.blogspot.com/
http://minmatblogg.blogspot.com/
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http://mormorsmat.taffel.se/     

http://pyttes.blogspot.com/     

http://recepthimmel.blogspot.com/       

http://smulansbakblogg.blogspot.com/     

http://sofismat.blogg.se/     

http://sotasaker.com/       

http://vegetarisk.blogg.se/      

http://www.bloggfamiljen.se/?blog=matplatsen      

http://www.glasskoll.se/      

http://www.jamieoliver.com/     

http://www.kladdkakan.se/      

http://www.linneasskafferi.blogg.se     

http://www.littledessert.se/     

http://www.littledessert.se/       

http://www.matsaklart.se/      

http://www.nadjaskitchen.se/?m=201103     

http://www.passionforbaking.com     

http://www.passionforbaking.com/      

http://www.pickipicki.se/      

http://www.smaskens.nu/      

www.bakemyday.se     

www.chokladbloggen.blogg.se     

www.filippastartor.se     

www.frokenhallon.blogspot.com      

www.glassbloggen.blogg.se     

www.louisespis.blogspot.com     

www.ragazze.se     

2011-04-14 
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      Bilaga 6  

Förteckning över saklitterära böcker redovisade av HR 10 vårterminen 2011 

 

100% choklad, 2009, av Barbro Lönnegren 

A Piece of Cake, 2008, av Leila Lindholm 

Allt om grillat, 2007 av Prisma, redactor Catarina Bennetofft 

Allt om mat, 2002, av Prisma, redaktör Jan Holmström 

Baka I långpanna, 2008, av Ann-Kristin Hallgren 

Bjudningsboken, 1989, av Yvonne Sensoli 

Bonniers bok om deserter för varje dag, för gäster och fester, varma och kalla, 1998, av Annette 
Wolter m fl 

De 7 dödssynderna, 2001, av Birgitta Stenberg m fl 

Den tekniske kocken, 2005, av Per-Olof Hegg och Rikard Nilsson 

Den tekniske kocken 2: en kokbok om molekylär gastronomi, 2009, av Per-Olof Hegg och Rikard 
Nilsson 

Ekologiska eskapader året runt – en vegetarisk kokbok i Linnés fotspår, 2010, av Erik Måneld 

En annorlunda matresa med Moderatkvinnorna, 2010, av Magdalena Andersson 

Fiskkokboken, 2007, av Ica Bokförlag, redaktör Maria Rolf 

Första kokboken, 2003, av Johanna Westman 

Första kokboken i världen, 2004, av Johanna Westman 

Hemma hos Johanna, 2005, av Johanna Westman 

Husmanskost, 2006, av Leif Mannerström 

Istanbul, ett paradis för matälskare, 2010, av Pat Yale 

Jamies fyra årstider i köket, 2010, utgiven av Aftonbladet, redaktör Berit Lyregård 

Kanelbullar och annat nybakat, 2010, av Kristina Eriksson 

Kladdkakor, 2003, av Maria Öhrn 

Konditorns bästa, 2006, av Signe Maria Bengtsson 

Leilas middagstips, 2003, av Leila Lindholm 

Ljuva desserter, 2001, av Anne Wilson 

Lättbakat, 2009, av Maud Onnermark 

Mannerströms viltkokbok, 2009, av Leif Mannerström 
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Marinader och vinägretter, 1998, av Marguerite Walfridson  Bilaga 6  2 (2) 

Mat från Öland, 2006, av Karin Olsson och Erik Cardfelt 

Mat – hemma och på krogen, 2009, av Markus Aujulay 

Maten från havet, 2001,  av Tomas Tengby 

Matkalender, 2009, av Hemmets Journal 

Matsmart, på spaning efter nya goda trender, 2008, av Stefan Edman och Bo Thunberg 

Matupproret. Vägen till god och näringsrik mat på skolor, sjukhus och äldrevård, 2010, av Camilla 
Sparring 

Monikas jul, 2010, av Monika Ahlberg 

Morberg: scenen, livet och konsten att laga mat, 2009, av per Morberg 

Njut av vegetariska rätter, 2011, av Läsförlaget, översättare Ing-Marie Höök-Skärhamn 

One More Slice: surdegsbröd, pizza, pasta och söta bakverk, 2010, av Leila Lindholm 

Orientens mat & kultur, 2005, av Barbara Lutterbeck och Jürgen Christ 

Picknick – sommar, vinter, höst och vår, 2004, av Arlid Sandgren 

Pluras kokbok: Provence – Kungsholmen – Koster, 2009, av Plura Jonsson 

Renée Voltaire smakar på kyckling, 2005, av Renée Voltaire 

Rutiga bakboken, 2010, av ICA Provkök 

Rutiga kokboken, 2010, av Ica Bokförlag, redaktör Gabriella Sandström 

Sallader, 1983, av Ica Receptskatten 

Smörgåstårtor & läckra munsbitar, av Hemmets Journal 

Street Food, 2004, av Marcus Samuelsson 

Surdegsbröd, 2009, av Martin Johansson 

Sveriges nya landskapsrätter, 2010, av ICA Bokförlag, redaktör Toni Wallin 

The Desperate Housewives Cookbook, 2007, av Christopher Styler 

Under valnötsträdet – Goda idéer från vårt kök, 2006, av Anna och Fanny Bergström 

Vår kokbok, 2009, av Coop provkök 

Äntligen picknick, 2007, av Sylvia Danielsson 

 
 


