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1 Inledning 
När man studerar kursplanen för svenska i grundskolans senare år ser man att litteraturen på 

varierande sätt ska ha en stor plats i svenskundervisningen. Jag har under lärarutbildningen 

och ämnesinriktningen för svenska språket fått möta litteraturen och blivit introducerad för en 

mängd olika metoder för att efter avslutad utbildning kunna förmedla litteraturen till mina 

framtida elever. Att jag blivit intresserad av att undersöka just lärares användning av litteratur 

i sin undervisning beror på min egen osäkerhet. En osäkerhet om hur jag på bästa sätt ska 

kunna använda mig av de kunskaper jag får genom min utbildning. 

     I mötet med lärare ute i skolor vid olika praktikperioder har jag mötts av samma 

funderingar kring hur litteraturundervisningen ska, eller bör, gå till. Jag har dessutom sett och 

hört lika många argument till varför och vad man ska läsa med eleverna som det finns lärare. 

     Jag har genom detta börjat fundera på detta med litteraturundervisningen i skolan. Finns 

det något ”rätt” eller ”fel” sätt att undervisa med och om litteratur i skolan? Hur ser lärare på 

detta med litteratur i undervisningen?  

1.1 Syfte/Frågställning 
Syftet med den här uppsatsen är med ovan nämnda funderingar i åtanke att undersöka hur 

lärare använder sig av läsprojekt och litteratur i sin undervisning. Ett läsprojekt kan beskrivas 

som ett avgränsat och tidsbegränsat arbetsområde där man fokuserar på läsning av litteratur 

med ett visst syfte. 

     Mina frågeställningar är följande: 

- Hur argumenterar lärare för användningen av litteratur i svenskundervisningen i 

grundskolans senare år? 

- Vilka likheter eller skillnader mellan lärares användning av litteratur och läsprojekt 

finns i olika skolor? 

- Vilken effekt har läsprojekten, enligt lärarna, haft på eleverna? 
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2 Bakgrund 
Här ges en bild av hur svenskämnet har sett ut under en längre tidsperiod. Dessutom 

presenteras en beskrivning av ämnets förändringar och hur dessa svängningar har lett fram till 

hur dagens svenskundervisning ser ut. En presentation av litteraturens plats i styrdokumenten 

och de anvisningar om vad litteraturundervisningen bör innefatta ges. Utöver litteraturen i sig 

som ett metodiskt redskap beskrivs här ytterligare en metod som förespråkas som ett redskap i 

litteraturundervisningen nämligen läsloggen. 

2.1 Svenskämnets traditioner och förändringar 
Olika starka influenser har genom åren fått agera drivande i hur svenskan som ämne ska 

utövas i skolan. Det har varierat mellan allt från en styrd språkundervisning, där tanken var att 

eleverna skulle läsa för att studera språket och grammatiken, till en erfarenhetspedagogisk 

undervisning där uppfattningen var att barnen genom litteraturen bland annat ska genomgå en 

språk- och personlighetsutveckling.1 

     Lars-Göran Malmgren använder två modeller för att beskriva olika sidor av ämnet svenska 

och hur det utvecklas hos människor. Det ena kallar han funktionalisering, där människans 

språkliga färdigheter och uttrycksförmåga utvecklas genom att hon undersöker sin omgivning 

och verklighet och därigenom tillskanskar sig kunskap om sin omvärld. Med formalisering, 

som är den andra modellen, menas olika delfärdigheter som tränas och lärs in var och en för 

sig. Först när man har automatiserat de olika momenten kan man använda den fullständiga 

färdigheten i en specifik språksituation.2 

     Under 1800-talet bedrevs en undervisning som främst inriktades på att lära eleverna att 

kunna läsa och skriva korrekt, litteraturen hade där en underordnad roll och läsning av 

litteratur sågs bland annat som en språkträning av exempelvis att uttala ord på ett korrekt sätt. 

Man betraktade under denna tidsperiod även läsning av litteratur som fostrande och som 

också gav eleverna kunskaper om författare och olika epoker. Man ansåg att lästräningen i sig 

skulle bidra till att eleverna även tillgodosåg sig innehållet i texten.3 Under den här tiden 

 
1 Thavenius, Jan [red.], 1999, Svenskämnets historia, passim. 
2 Malmgren, Lars-Göran, 1996, Svenskundervisning i grundskolan, s. 54 ff. 
3 Svedner, Per Olov, 1999, Svenskämnet & Svenskundervisningen – närbilder och helhetsperspektiv, s. 26 f. 
Thavenius, 1999, s. 21 ff.  
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fanns det också röster som talade mot att litteraturen hade denna roll i undervisningen och att 

man främst fokuserade kring metoderna och inte innehållet i litteraturen. Men på grund av 

starka traditioner var detta åsikter som inte fick något starkare fotfäste i skolan och 

svenskundervisningen. 

     Thavenius beskriver hur man ungefär ett hundra år senare, under 1900-talets första hälft, 

övergick från den strikta, formaliserade undervisningen till en pedagogik som satte barnet i 

centrum. Här menade man att fokus skulle ligga på barnets egen utvecklingsnivå och de 

erfarenheter som det hade. Man skulle nu forma barnet så att det skulle vara redo för 

samhället. Under 1930-talet började en erfarenhetspedagogik växa fram på initiativ av den 

tidens aktiva lärare inom skolan. Denna pedagogik utgick från fyra utarbetade riktlinjer med 

spontanitet, individualisering, gemenskap och bildning i fokus.4  

     Denna skiftning mellan formalisering och funktionalisering kan man ana genom hela den 

utveckling och förändring som svenskämnet har genomgått inom skolan. Allra tydligast är 

nog de olika tendenser som gjorde sig gällande mellan 1960- och 1980-talet. Under 1960-talet 

infördes grundskolan i Sverige och Läroplan för grundskolan, Lgr -62, där svenskan nu 

ersatte modersmålet som ämne. Det som Lgr -62, och den kursplan som samtidigt tillkom, 

medförde var en utformning av svenskan som ett färdighetsämne. Det här förstärktes under 

decenniet och man talade inte längre om en språkutveckling som tidigare, utan nu var det de 

olika färdigheterna som helt stod i fokus. Men detta var något som återigen skulle förändras. I 

början av 1980-talet började man diskutera vilka basfärdigheter som i svenskan skulle gälla 

och det var till sist den dåvarande Skolöverstyrelsen som gav det slutgiltiga svaret: 

basfärdigheterna i svenska är läsa, tala och skriva. Detta var något som dessutom infördes i 

läroplanen. Med detta som bakgrund kom forskare med nya resultat och kunskaper om hur 

barn utvecklar sitt tänkande och språk tillsammans med kunskaper vilket ledde till en ny 

omkastning i svenskundervisningen. Nu skulle undervisningen inriktas på innehåll för att barn 

och elever skulle se en meningsfullhet och ett sammanhang i arbetet.5 Den beskrivning som 

Thavenius ger för svenskämnets förändringar under 1980-talet visar återigen att undervisning 

gick mot något som kan jämföras med en funktionaliserad syn på språkinlärningen hos barn, 

och så har det fortsatt fram till idag – en ständigt växlande syn på hur barn lär sig och 

utvecklar språk och kunskaper. 

 
4 Thavenius, 1999, passim. 
5 Thavenius, 1999, s. 42 ff. 



4 

                                                

2.2 Litteraturen i skolämnet svenska 
När man läser kursplanen för svenska i grundskolan ser man att litteraturen, tillsammans med 

språket, har stor betydelse och utrymme i ämnet svenska. Det står bland annat i ämnets syfte 

och roll i utbildningen att: 

Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna möjligheter att använda och utveckla 
sin förmåga att tala, lyssna, se, läsa och skriva samt att uppleva och lära av skönlitteratur6, film 
och teater. Språkförmågan har stor betydelse för allt arbete i skolan och för elevernas fortsatta 
liv och verksamhet. /…/ Ämnet ska ge läs-, film- och teaterupplevelser och tillfällen att utbyta 
erfarenheter kring dessa.7 

Just uttrycket ”att uppleva och lära av skönlitteratur” skulle kunna tolkas som ett inslag av 

den gamla skolan där litteraturen varit ett verktyg för att lära eleverna olika former av 

färdigheter. Men det är något som i dagens kursplan inte är aktuellt, för vidare står det att 

”Språket och litteraturen har stor betydelse för den personliga identiteten.”.8 Utgår man från 

det ser man en formulering som har likheter med den skolundervisning som infördes under 

1980-talet. 

     Under den beskrivning som ges av ämnets karaktär och uppbyggnad får man läsa att ämnet 

svenska ska ses som en helhet med språket och litteraturen som grund. Svenskämnet har 

huvudansvaret för att eleverna ska utveckla sitt språk och sin användning av detsamma. 

Vidare står det att eleverna genom svenskämnet ska få en ”[…] ökad förmåga att förstå, 

uppleva och tillgodogöra sig litteratur. […] Arbetet med språket och litteraturen skapar 

möjligheter att tillgodose elevernas behov att uttrycka vad de känner och tänker.”9 Med 

utgångspunkt i att litteraturen är ett verktyg för att ge eleverna språkliga förebilder, litterära 

mönster och hjälpa dem i sin personliga utveckling till individer i samhället kan man i 

kursplanen se vilken tyngd litteraturen har i svenskämnet och dess mångfacetterade 

användningsområde: 

Skönlitteraturen ger kunskaper om barns, kvinnors och mäns livsvillkor under olika tider och i 
olika länder. Litteraturen ger också perspektiv på det nära och vardagliga. Såväl det 
gemensamma utbytet som den individuella erfarenheten i arbetet kring litteraturen bidar till att 
ge svar på de stora livsfrågorna.10 

 
6 Ordet skönlitteratur beskrivs enligt Bonniers Svenska Ordbok som litteratur som har ett estetiskt syfte, 
exempelvis romaner, noveller, dramatik eller lyrik. En motsats till skönlitteratur anges här som facklitteratur som 
gäller ett visst sakområde. 
7 Skolverket, 2000, Kursplanen i svenska för grundskolan. 
8 Skolverket, 2000. 
9 Skolverket, 2000. 
10 Skolverket, 2000. 
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Detta påminner om det Lousie M. Rosenblatt säger: 

Lärare i litteratur försöker alltså hjälpa människor att upptäcka litteraturens njutningar. 
Undervisning blir en fråga om att öka individens förmåga att frammana mening ur texten 
genom att få henne att reflektera självkritiskt över denna process. Utgångspunkten måste vara 
varje individs strävan att samla sina resurser i förhållande till den tryckta sidan. Lärarens 
uppgift är att utveckla fruktbara interaktioner – eller mer exakt, transaktioner – mellan 
enskilda läsare och enskilda litterära texter.11 

Fem av kursplanens mål att sträva mot gäller läsning i någon form, det kan vara att eleverna 

genom läsning ska utveckla sin fantasi, uttrycka känslor och tankar som väkts vid läsning av 

olika texter eller att via möten med författarskap och skönlitteratur få en förståelse för den 

kulturella mångfalden. Dessutom betonas läsningens betydelse i flera andra strävansmål. 

Detta är dock mål som skolan ska sträva efter att eleverna uppnår, och inte något som ska 

bedömas eller betygsättas. 

      Uppnåendemålen däremot är bedömningsgrundande och punkter som alla elever ska ha 

uppnått i skolan. Det finns mål att uppnå för eleverna fram till det att de avslutat det femte 

skolåret och mål de, inklusive femte skolårets uppnåendemål, ska ha uppnått i slutet av sitt 

nionde skolår. Bland de mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av sitt nionde skolår framgår 

det att de ska kunna läsa skönlitteratur som är anpassad till deras ålder. Denna skönlitteratur 

ska vara från Norden och andra länder, de ska dessutom ”kunna återge innehållet 

sammanhängande samt kunna reflektera över det.”12 Ett annat av dessa uppnåendemål är 

sammanknutet med delar i ämnets karaktär och uppbyggnad som talar om litteraturens del i 

elevernas individuella utveckling och förmåga att ge uttryck för tankar och känslor. Detta mål 

säger att: 

Eleven skall: 
- kunna läsa, reflektera över och sätta in i ett sammanhang några skönlitterära verk och 
författarskap med betydelse för människors sätt att leva och tänka 13 

2.3 Litteraturen i undervisningen 
Som tidigare nämnts har det genom åren funnits en mängd olika sätt att använda sig av 

litteratur i undervisningen. Många har forskat om och undersökt litteraturanvändningen i 

 
11 Rosenblatt, Louise M. 2002, Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa, s. 36. 
12 Skolverket, 2000. 
13 Skolverket, 2000. 
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skolan, för att i många fall få fram tankar och förslag på hur lärare kan lägga upp sitt arbete 

med litteratur tillsammans med eleverna.  

2.3.1 Finns det fler än ett svenskämne? 

Lars Göran Malmgren talar om att det i skolämnet svenska, och bland svensklärarna, finns tre 

teoretiska konstruktioner av ämnet. Dessa tre finns enligt Malmgren i praktiken inte i helt 

renodlad form, utan i de flesta fall som en blandning mellan två eller alla tre. Han menar att 

de flesta lärare drar mer eller mindre åt någon av dessa tre konstruktioner inom svenskämnet. 

     Det första kallar han för ett färdighetsämne som framför allt är en inriktning för att träna 

olika delfärdigheter inom språk och studieteknik. Innehållet får en sekundär roll då tekniken 

är det man lägger betoningen på. Det bygger på en formalisering14 som varit en av de två 

olika inriktningar i de svängningar som svenskämnet genomgått sedan 1800-talet. Man kan se 

paralleller till den undervisning som förespråkades under 1960- och 1970-talen. 

     Med den andra konstruktionen kan man kalla svenskan ett litteraturhistoriskt bildnings-

ämne. Man fokuserar främst på kulturarvet som genom en kanon av litteratur och författare 

ska förmedlas till eleverna. Man menar att alla elever ska ha mött och bör känna till dessa 

verk och författare och genom dem kan uppleva en personlighetsutveckling. Bredvid 

litteraturundervisningen står här grammatik och språkhistoria, vilket bidrar till att man inom 

denna uppfattning ser svenskämnet som ett tvådelat ämne med litteraturen och språket som 

två huvuddelar. Här finns likheter med den undervisning som var aktuell under 1800-talet. 

     Det tredje ämnet inom svenskämnet kallar Malmgren för ett erfarenhetspedagogiskt ämne. 

Här fokuserar man på eleverna och gruppens egna erfarenheter och dess förutsättningar. Man 

utgår mer från ett funktionaliserat15 synsätt och menar att det är genom att belysa innehållets 

och erfarenheternas betydelse som eleverna kan utveckla sin förståelse för det sociala och 

historiska. Litteraturen har här en naturlig plats genom att i olika former på olika sätt 

levandegör människors erfarenheter.16 

 

 
14 Formaliseringen är nämnd ovan, men kan beskrivas kortfattat som att undervisningen går ut på att man tränar 
olika delfärdigheter var och en för sig. När man kan de olika delfärdigheterna kan man sätta dem samman och få 
en fulländad kunskap av en färdighet, såsom läsning eller skrivning. 
15 Funktionalisering som finns nämnd ovan går kort att beskriva som att eleven och människan bäst tillskanskar 
sig kunskap och utvecklar sitt språk och sin uttrycksförmåga genom att utforska omvärlden. 
16 Malmgren, 1996, s. 69 ff. 
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2.3.2 Loggboken som metodiskt redskap bredvid läsningen 

Loggboken är ett pedagogiskt redskap som idag används mer och mer i skolan. Lärare och 

skolor använder loggböckerna på olika sätt, men gemensamt för dem är att de bland annat 

använder den som en kommunikationsväg med eleverna. 

     Att använda loggboken som ett pedagogiskt redskap är enligt Gunilla Molloy ett mång-

facetterat arbetsredskap. Den går att använda som en kommunikationsväg till eleverna om allt 

som pågår i skolan, den är ett sätt för tysta elever att formulera sina tankar kring 

undervisningens innehåll och form men fungerar kanske framförallt som ett ”metodiskt 

redskap för att diskutera undervisningen och elevernas läs- och skrivutveckling.”17 Hon 

menar att först när eleverna själva beskriver sina svårigheter kan hon gå in i en dialog med 

dem och visa att problem som uppstår i inlärningssituationer går att lösa. Dessutom talar

om loggboken som ett viktigt redskap inom litteraturundervisningen tillsammans med 

eleverna. 

     Molloy är inte ensam om att förespråka användningen av loggbok i litteratur-

undervisningen. Britt-Marie Arkhammar har liknande teorier och beskrivningar av 

användningen av loggboken som ett språkutvecklande arbetsredskap. Loggboken kan, som 

tidigare nämnts, användas på olika sätt. Ett av dessa kan vara att använda den som en läslogg 

där eleverna får skriva ner sina tankar, reflektioner och funderingar kring det de läst. Det som 

skrivs i läsloggarna kan sedan fungera som en språngbräda till diskussioner kring litterat

och det eleverna läst. Dessa reflektioner och diskussioner kan också bilda en brygga ti

elevernas egen verklighet. Framförallt pekar hon, på den språkutvecklande egenskap 

läsloggen, eller loggboken, har på eleverna samtidigt som det är tankeutvecklande.18 

     Per Olov Svedner talar om hur skrivandet kring litteratur med eleverna är en hjälp att 

”komma in i berättelsen, strukturera den, reflektera över den och skapa med utgångspunkt i 

den.”19. Han uppger ett flertal olika sätt att använda sig av skriften för att få eleverna att b

reflektera över det de läst. Han kallar det för integrerande skrivning och det går ut på att 

eleverna ska skriva i sammanhang som är meningsfulla för dem och där skrivandet kan f

en funktion. Skrivandet blir en del i bearbetningen och förmedlingen av ett innehåll och 

skrivandet kring litteraturen ser han som en språkutveckling som främst sker i samspel med 

andra. En annan del som Svedner talar om som viktig för att skrivandet kring litteratur ska bl

 
17Abrahamsson, Kenneth [red.] & Ocka, Ann-Cahrlotte [red.] & Settergren, Per [red.], 1990, Att läsa. En nyckel 
till många världar, sid. 18 ff. Molloy, 1996, Reflekterande läsning och skrivning, s. 14. 
18 Molloy, 1996, passim. 
19 Svedner, 1999, s. 130. 
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svaret något som kommer från läraren, men 

n har med det så finns det flera likheter 

med den loggboksskrivning som Molloy talar om. 

r 

r 

 

ap 

 kan spela en roll i 

r att 

 

e eller viktig för att det ingår i det kulturarv som eleverna ska få ta del av i 

både Svedner och Molloy pekar på. Svedner menar att det finns skillnad mellan elevcentrerat 

                                                

meningsfullt är gensvaret. Det har till uppgift att ge eleverna stimulans och uppmuntran och 

bör därför vara konkret och positiv. Oftast är gen

den kan lika gärna komma från klasskamrater.20 

     Svedner talar aldrig om att denna reflekterande och bearbetande skrivning ska ske i en 

loggbok. Men utifrån det upplägg och den tanke ha

2.3.3 Att välja litteratur 

Det har alltid funnits, och kommer alltid att finnas olika uppfattningar om vilken litteratur 

man som lärare ska eller bör välja åt sina elever. Dessutom finns det en mängd olika tanka

bakom valet av litteraturen. Förutom lärarens egen smak och litteraturintresse har alla en 

gemensam bakgrund som en del i litteraturvalet; kursplanen i svenska för grundskolan. Den 

säger bland annat i uppnåendemålen att eleven skall ”kunna läsa till åldern avpassad litteratu

från Sverige, Norden och från andra länder […].”21 I kursplanens strävansmål tas det också

upp att eleven ska få uppleva den kulturella mångfalden genom litteratur och författarsk

från Sverige, Norden och andra delar av världen. Detta är något som

lärarens val, om författaren ska vara svensk, nordisk eller utländsk. 

     Det finns också något som alla lärare bör tänka igenom i sin undervisning, nämligen de 

didaktiska frågorna, Vad? Hur? och Varför?.  Den fråga som är en av de viktigaste i valet av 

litteraturen är Varför? som ska ge svaret på vilket motiv man har till sitt val. Molloy mena

man som lärare kan ha öppna eller dolda värderingar i sitt val av litteratur. Det är sådana 

värderingar som syns beroende på den litteratur läraren väljer, eller väljer bort, att låta sina 

elever läsa. Dolda värderingar kan bland annat innefatta att läraren anser att viss litteratur kan

verka uppfostrand

sin utbildning.22  

     Att läraren på egen hand väljer ut litteratur som eleverna ska läsa och som ska ingå i 

undervisningen ses som den typ av val som är mest styrt. Styrningen kan i vissa fall vara 

påverkad av annat, till exempel skolans gemensamma val. Vanliga motiv bakom valen är att 

litteraturen kan fostra eleverna eller att litteraturen ingår i vårt kulturarv. Detta är något som 

 
20 Svedner, 1999, s. 124 ff. 
21 Skolverket, 2000. 
22 Molloy, Gunilla, 2003, Att läsa skönlitteratur med tonåringar, s. 40 f. 
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och textcentrerat23 litteraturval där det textcentrerade valet är mer inriktat mot kulturarvet och 

det elevcentrerade valet främst är litteratur som väljs för att passa eleven.24 

     Annat som har en inverkan på valet av litteratur är lärarens egna kunskaper, kunskaper om 

eleverna, vilken litteratur som finns tillgänglig på skolan, på bibliotek, på marknaden och 

andra faktorer som tillsammans ger en betydelsefull undervisningskunskap.25 Molloy tycker 

som många andra litteraturforskare att all undervisning, och kanske framförallt det som berör 

läsning, ska ha en utgångspunkt i eleverna och deras erfarenheter. Detta är även något som 

Rosenblatt uttrycker: 

Till och med beslutet om vad som ska placeras på hyllorna gör lärarens uppgift betydelsefull. 
[…] En förståelse av unga människors behov och konflikter, och en insikt om de 
omständigheter i deras personliga och sociala bakgrunder som gör vissa böcker särskilt 
intressanta och upplysande.26 

Man kan säga att det finns saker som påverkar lärarens val av litteratur och att de är många; 

kursplanen och kunskap om eleverna och litteratur i allmänhet. I vissa fall kan det vara 

”enklare” saker som påverkar litteraturvalet än de ovan nämnda, till exempel om böckerna 

finns i tillräckligt många exemplar på biblioteket eller skolan, slumpen eller kanske den rutin 

som finns på skolan.27 Det som kan sammanfatta det hela är att en viktig del i att vara lärare 

är att kunna välja böcker till sina elever. För att kunna göra bra litteraturval är det viktigt a

läraren aktivt läser, och då framförallt ungdomslitteratur. 

3 Metod 
I detta arbete har undersökningen utförts genom kvalitativa intervjuer med lärare som arbetar i 

grundskolans senare år. Att arbeta med kvalitativa intervjuer var för detta arbetsområde det 

var mest passande då de oftast ger en mer djupgående information kring de frågeområden som 

ska behandlas, i jämförelse med en kvantitativ metod.28 

     Det finns två tillvägagångssätt när man ska genomföra en intervju. En metod är styrd och i 

förväg strukturerad. Frågorna är fasta och används i alla intervjuer i samma ordning och 

 
23 Det textcentrerade perspektivet är likt de dolda värderingar som Molloy tar upp kring valet av litteratur. 
24 Svedner, 1999, s. 43 f. 
25 Molloy, 1996, s. 80 f. 
26 Rosenblatt, 2002, s. 69. 
27 Molloy, 1996, sid. 80 f. Svedner 1999, s. 43 f. 
28 Johansson, Bo & Svedner, Per Olov, 2001, Examensarbetet i lärarutbildningen, s. 30 f. 
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formuleras dessutom på samma sätt. Detta är en form av intervju som i många fall ger samma 

utslag som en enkät, då respondenten oftast har mer eller mindre slutna frågor att svara på. I 

vissa fall kan det även finnas förutbestämda svarsalternativ. Denna metod skulle i detta arbete 

inte vara så passande då ett av målen med intervjuerna varit att uppnå bredd och en möjlighet 

att komma längre i intervjuerna. En mer ostyrd intervju inbjuder däremot till just detta, den är 

anpassningsbar och det är lättare att följa upp det som framkommer under intervjun.29 

     Intervjuerna har bandats och därefter transkriberats för att jag i efterhand skulle kunna 

analysera dem.30 Samtliga citat i resultatdelen hämtas ur intervjuerna. 

3.1 Urval av respondenter 
Första kontakten togs med Skolutvecklingsenheten och ansvarig för skolbibliotekarierna för 

att ta reda på skolor i kommunen som har någon form av läsprojekt. Den vägen fick jag enbart 

ett tips på skola jag kunde kontakta. Den skola jag härigenom fick tips om kontaktade jag, 

övriga skolor gjordes genom ett urval på grundval av i vilket upptagningsområde inom 

kommunen de låg. Sedan tog jag kontakt med två skolor som uppfyllde mina krav på 

varierande upptagningsområden. Skolorna i sig ställde därefter upp med lärare för mina 

intervjuer. De tre skolorna kommer i arbetet framöver refereras till som skola ”A”, ”B” 

respektive ”C”. Skola A ställde upp med en respondent, och skolorna B och C ställde upp 

med två respondenter vardera. De intervjuade personerna har i detta arbete fått fingerade 

namn.  

      Samtliga skolor är av samma storlek med ungefär lika många elever i årskurs 7-931. Skola 

A är belägen ca 1 mil söder om Jönköping och på skolan arbetar Karin som är 58 år och hon 

har arbetat som lärare i sammanlagt 28 år. 

     Skola B är belägen ca 1 mil söder om Jönköping och har ett upptagningsområde där 

Kristina som är 51 år arbetar. Kristina har arbetat som lärare i 25 år. På skolan arbetar också 

Anders, 29 år som har arbetat som lärare i snart 4 år. 

     Skola C är belägen ca 1 mil norr om Jönköping. På skolan arbetar Eva som är 63 år och 

hon har arbetat som lärare i sammanlagt 33 år. Här arbetar dessutom Margareta, bibliotekarie 

på det folkbibliotek som finns i anslutning till skolans lokaler. 

 
29 Johansson & Svedner, 2001, s. 25. Krag Johansson, Jan, 1993, Intervju. Konsten att lyssna och fråga, s. 19 f.  
30 Johansson & Svedner, 2001, s. 24 ff. Krag Johansson, 1993, s. 189. Nyberg, Rainer, 2000, Skriva 
vetenskapliga uppsatser och avhandlingar med stöd av IT och Internet, s. 106. Stukàt, Staffan, 2005, Att skriva 
examensarbete inom utbildningsvetenskap, s. 37 ff. 
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3.2 Datainsamling 
Utifrån frågeställningarna har en intervjuguide32 utarbetats med frågor inom tre 

frågeområden: läsprojektets bakgrund, litteraturval och effekter av läsprojektet. Läsprojektets 

bakgrund innehåller frågor som gäller varför skolan eller respondenten har startat ett 

läsprojekt och vilka mål man har med projektet. Vilka som varit inblandade är också en av de 

saker som undersökts inom detta frågeområde. Litteraturvalet har vid intervjuerna behandlats 

på ett sådant sätt att respondenterna fått beskriva den litteratur som ingått i läsprojektet och 

hur valet gått till. Vidare undersöktes arbetsmetoderna med litteraturen. Inom det tredje och 

sista frågeområdet, effekter av läsprojektet, ställdes det frågor som var utformade så att 

respondenten fick uttrycka hur läsprojektet eventuellt påverkat lärare, skola och elever. 

     Intervjuerna har bandats vid alla tillfällen för att det i efterhand ska kunna säkerställas att 

jag vid analysen inte missar något väsentligt från intervjun. 

     Vid varje kontakt med respondenterna har de tillfrågats om de i förväg velat få frågorna, 

detta för att erbjuda dem en chans att förbereda sig inför intervjun. Samtliga respondenter 

tackade ja till att få frågorna innan intervjun, varför jag skickade frågorna till dem via mejl.33 

Intervjuerna kompletterades med minnesanteckningar för att jag under samtalets gång skulle 

få hjälp att kunna föra samtalet framåt och få en så grundlig och uttömmande intervju som 

möjligt med varje respondent. I direkt anslutning efter varje intervjutillfälle transkriberade jag 

intervjuerna. Detta för att kunna se om det kanske funnits skäl att omformulera någon fråga 

inför nästa intervju. Dessutom har hela intervjuerna lyssnats igenom löpande i samband med 

transkriberingen.34 

4 Resultat 
Resultaten redovisas varje skolas respondent(er) för sig. Resultaten är också uppdelade i 

enlighet med de huvudfrågor jag använde mig av vid intervjuerna. 

 

 
31 Skol- och Barnomsorgsförvaltningen, 2008. 
32 Se Bilaga 1. 
33 Följebrevet till utskicket av frågorna återfinns i bilaga 2. 
34 Nyberg, 2000, s.106. 
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4.1 Karin: ”Nu läser vi bara” 
Under höstterminen 2008, med början vecka 38/39, startade Karin sitt läsprojekt med en av 

sina tre klasser. Det är enbart Karin som är involverad i projektet och hon är ensam 

initiativtagare till det hela. Klassen går i årskurs åtta och Karin har undervisat dem sedan de 

började årskurs sju. I detta läsprojekt, med just den här klassen, har hon inte bestämt under 

hur lång tid projektet ska pågå. 

4.1.1 Läsprojektets bakgrund 

Bakgrunden till projektets start är att Karin efter ett så kallat årskursprov på våren 2008, när 

eleverna gick i årskurs sju, såg att mer än hälften av eleverna i klassen inte var godkända. 

Under läsåret 07/08 hade det dessutom varit ganska turbulent i klassen. Många hade enligt 

Karin dålig självkänsla och självbild, de hade inte heller höga tankar om vad lärare trodde och 

förväntade sig av dem, vilket också påverkade hennes beslut att starta läsprojektet. 

Huvudmålen med projektet är för Karin att bygga upp både elevernas självkänsla och 

läsförståelse. Ytterligare mål hon har är att skapa en läslust eller ”få dem att läsa”, som hon 

själv uttrycker det, och att ge dem en inblick i hur man reflekterar över litteratur. 

4.1.2 Litteraturval 

Vid det tillfället jag intervjuade Karin var hon mitt uppe i arbetet med boken Den osynlige 

som är skriven av Mats Wahl. Det främsta skälet till att hon valde just denna bok är att ”Alla 

detaljer finns med, den är jättetydlig så att eleverna inte behöver skapa så mycket mellan 

raderna så att säga[…].” Förutom bokens upplägg har Karin annat som påverkat hennes 

bokval. Hon nämner bland annat att hon försöker välja böcker som kan tilltala hela klassen, 

som är mer allmänt hållen, för att alla ska få en läsupplevelse och kunna följa med och 

diskutera tillsammans. I nuläget skulle hon inte välja typiska ’tjej-’ eller ’killböcker’ då hon 

tror att det skulle vara många som skulle falla bort och mista läslusten då. Det ska också vara 

böcker som eleverna kan följa med i och förstå och som får dem att skapa bilder i huvudet. 

Att valet föll på Den osynlige berodde också på att hon som lärare är styrd av vad som finns 

tillgängligt på skolan. Just den här boken hade inhandlats i klassuppsättning efter tips av 

lärarkollega som använt den och visste att den fungerade väl. 
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4.1.3 Arbetsmetod 

Tillsammans med klassen har Karin läst hela boken högt, vilket hon motiverar med att alla 

kan följa med genom hela boken. Är det någon elev som missat en lektion då hon läst så har 

de gemensamt i klassen gått igenom vad som hittills hänt i boken, så att alla får en 

sammanfattning och sedan kan återgå till att läsa ur boken. Trots att hon enbart har högläsning 

av boken, och ingen behöver läsa helt ensam, så har eleverna fått ut varsin bok så att de kan 

följa med i texten under tiden som Karin läser högt. Vid vartannat tillfälle får eleverna skriva 

fritt om sina tankar kring det lästa i en loggbok. De gemensamma genomgångarna av 

handlingen tillsammans med loggboken är till för att starta en tankeverksamhet och 

reflektioner kring det lästa. 

     Nästa steg efter läsningen av Den osynlige är att läsa mindre, kortare, texter som noveller 

eller liknande. Att valet har fallit på den typen av texter har två grundläggande orsaker. Det 

ena är att det är texter som tar mellan en och två lektionspass att arbeta med, inklusive läsning 

av texten och bearbetning av densamma. Det andra är att hon inför kommande juluppehåll 

inte vill utsätta lässvaga elever för att påbörja en bok som tar flera veckor att läsa, då de kan 

ha svårt att plocka upp handlingen igen efter uppehållet. Nu planerar hon att starta igen efter 

juluppehållet med läsning av en ny bok. Det kommer då att bli läsning av Imorgon när kriget 

kom, som hon hoppas leder in fler elever på att läsa ytterligare böcker då den ingår i en serie 

med samma huvudpersoner. 

     Genom hela projektet kommer Karin att variera metod och arbetssätt med de olika 

böckerna, detta för att det inte ska bli för enformigt och förutsägbart för eleverna. Förutom 

arbetet med högläsning och loggboksskrivning med Den osynlige, har hon också gett eleverna 

i uppgift att läsa vissa delar ur aktuell bok hemma när de läst andra böcker tidigare under 

terminen. Boksamtal är också ett arbetssätt hon har använt sig av tidigare och även kommer 

att göra när hon går in och läser de kortare texterna med eleverna. 

     I början på varje lektion läser Karin en bit ur Vägen till lycka av Ron L. Hubbard. Eleverna 

får därefter tyst för sig själva fundera över det de just hört innan de går vidare och läser. Detta 

eftersom hon upplever att eleverna haft så dålig självkänsla.  

4.1.4 Effekter av läsprojektet 

Efter den, förhållandevis, korta tid som Karin har arbetat med läsprojektet har hon sett enorma 

effekter på klassen. Framför allt tycker hon sig märka av att de har fått mer självkänsla och 

sammanhållning i klassen. Jämförelsevis med hur det var tidigare i klassrummet och 
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undervisningssituationen har de förändrats positivt. Tidigare vandrade eleverna omkring, hade 

inte med sig rätt materiel till lektionerna, något som nu är helt annorlunda. De har 

tillsammans skapat gemensamma rutiner, som att hon i början på varje lektion läser en bit ur 

Vägen till lycka. Hon har dessutom en kille i klassen som har diagnosen dyslexi och som 

tidigare varit mycket avogt inställd till att behöva läsa och skriva. Numera följer han med vid 

läsningen och i diskussionerna, skriver utan motstånd i sin loggbok och hon säger även om 

honom att ”han är en helt annan kille nu.” Klassen har dessutom skrivit ett årskursprov och 

hon är i full färd att rätta läsförståelsen. Hon har inga färdiga resultat, men hennes känsla efter 

att ha rättat pojkens med dyslexi är att det är på väg mot ett bra resultat för honom. 

     För egen del innebar detta projekt att hon har fått lämna alla andra delar som hon 

vanligtvis tar upp under årskurs åtta. Det hon har kvar är bland annat språk- och 

litteraturhistoria och språkriktighet. Men det är hon inte orolig över. Genom att arbeta med 

projektet tror hon att hon och klassen kommer att få en bättre relation vilket kommer att gagna 

dem när de framöver ska ta tag i de andra delarna av svenskan. Läsförståelsen är för henne 

grundläggande då eleverna i svenskan och alla andra ämnen har behov av att förstå vad de 

läser. 

4.2 Anders och Kristina: ”Det var meningsfullt att jobba med det” 
Under vårterminen 2008 arbetade Anders och Kristina tillsammans med ett läsprojekt i en 

klass som då gick i årskurs sju. För läsning och arbetet kring boken använde de ungefär 6 

veckor. Detta är ett projekt som de har genomfört ett par år tidigare, och även övriga 

svensklärare arbetar med detta läsprojekt i årskurs sju. Ansvarig är alltid ansvarig 

svensklärare i respektive klass. 

4.2.1 Läsprojektets bakgrund 

Anders och Kristina menar att skolan och svensklärarna inte har varit säkra på vad de ville 

uppnå med projektet. Men när de funderade lite kom de fram till att ett grundläggande syfte 

med att de startat projektet är att eleverna ska läsa en bok. Övriga mål är bland annat att läsa 

högt, att muntligt ta ställning, att samtala och diskutera över litteraturen, saker som är väl 

uttryckta i kursplanen för svenska i grundskolan. Under intervjun nämnde de att de har som 

ett mål att eleverna ska läsa mycket böcker då det är något som de har nytta av i alla ämnen. 

De sa inte direkt själva att det skulle vara ett mål med projektet, men jag tolkar det som ett 

outtalat mål. 



15 

4.2.2 Litteraturval 

I det här projektet arbetar Anders och Kristina med en bok som heter Inte Chicago, skriven av 

Kirsten Boie. Det är för skolans svensklärare ett väl inkört koncept som de vet fungerar vilket 

starkt har bidragit till valet av litteratur. Svensklärarna har dessutom utarbetat ett gediget 

arbetsmaterial och uppgifter kring bokens tema. Boken finns också i klassuppsättning. Att 

läsningen av Inte Chicago är ett återkommande moment i skolans undervisning och det 

faktum att boken finns på skolan i klassuppsättning är de främsta skälen till att de valt att 

arbeta med just den boken. Temat är också ett starkt skäl till att de valt att arbeta med Inte 

Chicago, det är enkelt för eleverna att ta till sig innehållet och budskapet i boken. 

Huvudpersonerna är även i samma ålder, går i skolan och stöter på problem, precis som 

eleverna är. Detta bidrar enligt både Anders och Kristina till att den tilltalar eleverna mer än 

om huvudpersonen varit, som Anders uttrycker det: ”en frånskild kvinna på 42 någonting.” 

4.2.3 Arbetsmetod 

I arbetet med den här boken har Anders och Kristina enbart arbetat med högläsning. Främst 

beroende på att boken är strukturerad på ett sätt där den i vartannat kapitel skiftar 

tidsperspektiv, vilket kan bidra till att skapa svårigheter för eleverna om de hade fått i uppgift 

att läsa den hemma på egen hand. I högläsningen skiftade de mellan att lärarna och eleverna 

läste olika stycken var under lektionerna. 

     När de startade hela projektet inledde de med att skriva ett citat på tavlan ur boken. 

Därefter fick eleverna fritt fundera över och skriva i en loggbok kring olika frågor som ’Vad 

kan ha hänt?’, ’Vad är det för person som säger det här?’, allt för att skapa intresse för boken. 

Loggboken var under perioden ett sporadiskt återkommande inslag i undervisningen. Vid 

några tillfällen förekom det i boken obehagliga händelser som lärarna tillsammans med 

eleverna pratade om och gick igenom. Här blandade de mellan både självständig 

loggboksskrivning och klassdiskussioner. Vid ett tillfälle arbetade de med att samla 

synonymer till ordet ondska, dessutom fick eleverna en hemuppgift i samband med detta. 

Hemuppgiften gick ut på att de skulle ställa frågor till sina föräldrar som hade med ondska att 

göra, till exempel ’Föds man ond?’ och ’Är det alltid ont att döda?’. Detta var därefter en 

ingång till samtal i klassen. Även elever som inte varit så aktiva hemma kunde i den här 

diskussionen lätt hänga med och komma med åsikter. 

     Vid olika tillfällen delade lärarna in klassen i olika grupper när de skulle läsa. Det kunde 
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vara åtskilt pojkar och flickor, ibland en lite mindre grupp för sig. Att de gjorde på det sättet 

var för att alla skulle få chans att läsa högt ur boken, en chans för alla att uppnå ett av målen. 

4.2.4 Effekter av läsprojektet 

Varken Kristina eller Anders tyckte sig har märkt av några större effekter hos eleverna efter 

läsprojektet. Däremot kände Kristina en positiv känsla som lärare att de flesta elever, i större 

eller mindre grupp, vågat läsa högt och i diskussioner vågat uttrycka och stå för sina åsikter. 

De nämner båda två att även om eleverna inte har brustit ut i spontana diskussioner i 

klassrummen så har i alla fall alla varit delaktiga och aktiva på lektionerna, och det har 

utvecklats bra diskussioner bland eleverna tillsammans med både Kristina och Anders. 

Genom detta arbete så har eleverna fått chans att sätta ord på sina känslor, vilket inte alla 

kanske kunnat innan och de har upplevt arbetet som meningsfullt. De hoppas att detta arbete 

har öppnat en dörr för några till fortsatt läsning. 

4.3 Eva: ”Läserfarenheter i deras läsutveckling” 
Eva har arbetat med sitt läsprojekt under höstterminen 2008 i en årskurs åtta. Hon hade avsatt 

mellan 6 och 7 veckor för arbetet och tillsammans med klassen har Eva tre svensklektioner i 

veckan varav två har varit avsatta för arbetet med läsprojektet. Eleverna har dessutom fått 

arbeta en del hemma med olika uppgifter. Just det här projektet genomförs för andra året, och 

hon arbetar tillsammans med Margareta, bibliotekarien som arbetar på det folkbibliotek som 

är i anslutning till skolans lokaler. 

 

4.3.1 Läsprojektets bakgrund 

Efter ett samtal med Margareta, som är bibliotekarie, beslutade Eva att de skulle starta ett 

läsprojekt i en av hennes klasser vilket båda tyckte var ett bra arbetssätt som därför återkom i 

samma utformning nu under 2008. Det främsta skälet till att Eva ville starta läsprojektet var 

för att det var intressant att arbeta tillsammans med Margareta: ”Vi var väldigt pigga på det så 

det var inte att den ena behövde övertala den andre.”  

     Margareta själv tyckte att ett läsprojekt tillsammans med en lärare främst skulle vara 

spännande då hon skulle få möjlighet att lyssna på ungdomar som läser samma bok och att se 

hur de sedan diskuterar kring den. Hon berättar att hennes främsta kontakt med eleverna har 



varit vid de tillfällen då hon går ut till klasserna för att berätta om olika böcker, men att hon 

då går miste om elevernas omdömen kring böckerna. Läsprojektet var ett ypperligt tillfälle för 

henne att se hur böckerna påverkar eleverna och vad det ger dem att läsa dem. Detta är ett 

exempel på hur två personer med olika yrkesutövning har helt skilda tankar bakom samma 

projekt men som resulterar i ett, för båda, meningsfullt samarbete. 

     Eva har haft två grundläggande mål med sitt läsprojekt: att eleverna grundligt skulle läsa 

en bok och att de – både muntligt och skriftligt – ska reflektera över det lästa. 

4.3.2 Litteraturval 

De böcker som har använts i det här läsprojektet är Dubbel identitet, skriven av Margaret 

Peterson Haddix, The return av Hjärtans fröjd skriven av Per Nilsson och Rätt att döda av 

Matt Whyman. Böckerna är valda för att Eva och Margareta trodde att de skulle beröra 

eleverna. Hon har valt böcker av lite olika svårighetsgrad för att kunna anpassa dem till olika 

elever och på vilken nivå de ligger läsmässigt. The return av Hjärtans fröjd är den bok som 

enligt Eva är den mest avancerade boken där det finns mycket att läsa mellan raderna för 

eleverna. Matt Whymans bok har hon valt att ge till de elever som varit läsovilliga och påstår 

att de inte kan ta sig igenom en bok. Alla tre böcker är, med tanke på handling och budskap, 

valda för att kunna gripa eleverna och leda till diskussioner inom elevgrupperna. 

4.3.3 Arbetsmetoder 

I arbetet med böckerna har Eva valt att dela in klassen i tre grupper som därefter har tilldelats 

en av de böcker som nämnts ovan. Inom grupperna har de fått bestämma från vecka till vecka 

vilket avsnitt som ska läsas inför de gruppsammanträden som de har varje vecka. I figur 1 

återges de frågor som eleverna vid varje gruppsammanträde skulle skriva ner sina tankar kring 

i de loggböcker som tilldelats alla elever. 

 
Figur 1. Hjälpfrågor till Evas elever om ”veckans avsnitt” i en bok. 

1. Vad har hänt under veckans avsnitt? 

2. I vilken miljö utspelar sig händelserna? Ge exempel. Är den bra beskriven? 

3. Försök att beskriva personerna i avsnittet: Ålder, utseende, typiska drag. 

4. Berätta om en händelse i avsnittet, som du fastnat för.

17 
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De här frågorna skulle besvaras enskilt av eleverna, därefter låg dessa tankar till grund för 

diskussion av det lästa. De här diskussionerna var till för att eleverna skulle hjälpa varandra 

att reflektera över det lästa och besvara eventuella oklarheter som kanske uppkommit under 

läsningen. Margareta och Eva var vid alla tillfällen för gruppsammanträdena närvarande och 

lyssnade till elevernas diskussioner, och hjälpte dem framåt i sina samtal genom att ställa nya 

frågor kring det de läst. 

     När böckerna var utlästa skulle eleverna inleda ett enskilt arbete med en recension av den 

bok de läst, också där hade Eva förberett en mall de skulle utgå från. Efter detta samlades 

grupperna igen för att tillsammans planera en redovisning av den bok de gemensamt läst. De 

skulle göra denna presentation för de andra två grupperna, där de skulle berätta om boken, 

författaren och sina personliga tankar och åsikter om boken. 

4.3.4 Effekter av läsprojektet 

Det Eva har märkt genom att arbeta med läsprojektet är att eleverna har fått redskap till att 

reflektera kring litteratur och det de läser, att de får en läserfarenhet i sin läsutveckling. De 

frågor de tagit upp och diskuterat gemensamt tror, och hoppas hon, ger dem erfarenheter för 

livet och hon säger: ”Och jag tror att de bär med sig det här. Det de har läst.” Hon tror att den 

läsning eleverna har fått uppleva genom läsprojektet varit en del i deras mognadsprocess. 

5 Sammanställning 
Sammanställningen är indelad efter de huvudfrågor jag använde mig av i intervjuerna med 

lärarna. 

5.1 Läsprojektens bakgrund 
Anders, Kristina och Eva på skola B och C har avsatt mellan 6 och 7 veckor till läsprojekten 

medan Karin på skola A inte har satt någon exakt sluttid, hon hade dock vid intervjutillfället 

arbetat ca 6 veckor. Karin avser att låta projektet pågå till det att hon uppnått sitt huvudmål 

med projektet. 

     Alla tre skolor har gemensamt att de vill att eleverna ska få läserfarenheter och utveckla 

sin reflekterande läsning och därigenom utvecklas som läsare och individer. Karin hade detta 

som enda mål med sitt läsprojekt, medan Anders och Kristina såg läsningen som något 
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eleverna skulle ha användning av i alla ämnen. Eva såg läsprojektet som en del i en 

mognadsprocess och som något som gav hennes elever kunde ha nytta av framöver i livet. 

     Bakgrunden till att de olika lärarna har valt att starta läsprojekt har en gemensam nämnare 

– att utveckla eleverna som (reflekterande) läsare – och man har alltså inte tagit hänsyn till 

eleverna sociala bakgrunder. Detta tolkar jag som att lärarna, oberoende av vilken arbetsplats 

eller arbetserfarenhet de har, använder styrdokument och kursplaner som utgångspunkt i sitt 

arbete där läsningen ju har en stor och viktig roll i undervisningen. Även om de, som bland 

annat Anders och Kristina, bokstavligen inte har använt sig av styrdokumenten i planeringen 

av projektet så ser man ändå att de alla har gjort ett arbetsupplägg med mer eller mindre 

uttalade mål som har sin grund i och kan kopplas till styrkdokumenten. 

5.2 Litteraturval 
Lärarna på de tre skolorna har valt att använda sig av olika antal böcker i sina läsprojekt. 

Karin har än så länge använt sig av en bok, men kommer under läsprojektets gång att ta in 

flera olika skönlitterära texter i sitt arbete med eleverna. Anders och Kristina använde sig av 

en bok och Eva hade använt sig av tre böcker. Alla fyra lärare hade valt ut litteratur som de 

trodde skulle tilltala och passa eleverna. Karin och Eva hade efter tips från kollegor gjort sina 

val och därefter köpt in böckerna till skolan. Anders och Kristina hade valt att arbeta med en 

bok som redan fanns i klassuppsättning på skolan och som var ett väl inarbetat koncept. 

     Alla böcker som lärarna använt sig av går att placera inom ungdomslitteratur35 där två av 

böckerna kan placeras under den litterära genren spänning, de tre övriga böckerna tar upp 

teman som till exempelvis mobbning och relationer. 

     Vad jag kan se har samtliga lärare valt böcker som på biblioteken definieras som 

ungdomslitteratur. De har också valt böcker som de tror innehåller teman som kan tilltala 

eleverna och som de kan relatera sina egna erfarenheter till. Dessa val av litteratur är sådant 

som går att utläsa ur kursplanen för svenskan som sätter litteraturundervisningen i relation till 

elevernas lärande utifrån deras egna erfarenheter och upplevelser. I enlighet med det som 

Svedner talar om kring valet av litteratur ur antingen ett elevcentrerat eller ett textcentrerat 

perspektiv ser jag ett mönster där alla fyra lärare har valt litteratur som anknyter till det 

 
35 Ska man försöka definiera ordet ungdomslitteratur kan man i Bonniers Svenska Ordbok (BSO) inte finna hela 
ordet ”ungsomslitteratur” men delar man upp ordet får man slå på ungdom respektive litteratur. Ungdom står 
enligt BSO för den tid då man är ung. Litteratur står för böcker och skrifter. Så i egentlig mening kan man säga 
att ungdomslitteratur står för litteratur som tar upp teman som har anknytning till den tid då man är ung, och då 
oftast tilltalar ungdomar. 
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elevcentrerade perspektivet. Detta baserar jag på att han menar att valet utifrån det 

perspektivet görs för att litteraturen ska passa eleverna istället för att litteraturen skulle ingå i 

någon sorts kanon. Molloy talar om att lärare kan ha dolda budskap med sitt val av litteratur 

som har samma betydelse som Svedners textcentrerade perspektiv vilket alltså inte stämmer 

in på dessa lärares val av litteratur för sin undervisning. 

5.3 Arbetsmetoder 
Med litteraturen och dess innehåll och tema som utgångspunkt använder sig alla tre lärare av 

liknande arbetsmetoder. En av metoderna går i korta drag ut på att eleverna i samband med 

läsningen av olika avsnitt ska stanna upp och, med hjälp av läsloggar, på olika sätt reflektera 

över det de har läst. Anders, Kristina och Eva har låtit eleverna reflektera utifrån färdiga 

frågor, medan Karin har låtit sina elever mer fritt skriva och reflektera över det de har läst. 

Förutom att låta eleverna reflektera över det lästa enskilt har alla låtit sina elever i större eller 

mindre grupp diskutera och reflektera kring böckerna. Gemensamt är att alla lärare använt sig 

av läsloggar där eleverna fått skriva ner sina reflektioner. 

     Högläsning är en annan metod som Karin, Anders och Kristina har använt sig av och alla 

tre har valt att läsa hela boken högt tillsammans med sina elever. Eva har till skillnad från de 

andra i stället låtit sina elever självständigt, hemma och under lektionstid, läsa böckerna. 

     Eva har låtit sina elever arbeta mer självständigt i läsprojektet. De har fått arbeta i grupp 

där de då fått lägga upp läsningen tillsammans och gått igenom de individuella reflektionerna 

som sedan legat till grund för presentationen av gruppens bok inför resten av klassen. Anders, 

Kristina och Karin har till skillnad från Eva arbetat mer styrt kring sin litteratur tillsammans 

med eleverna, bland annat genom högläsning men också med de olika uppgifter som de har 

kopplat till läsningen. 

     Att arbetsmetoderna skiljer sig åt på detta sätt tror jag beror på vilka mål man har med sin 

undervisning. Eva lät sina elever arbeta mer fritt och ta stort eget ansvar vilket kan kopplas till 

styrdokumentet som uttrycker att lärarna ska lära eleverna att ta mer eget ansvar för sina egna 

studier och sin egen inlärning. Detta kan man anta att hon kan ge dem då de kanske till 

skillnad från Kristinas, Anders eller Karins elever har kommit längre i sin mognad. 

     Både Molloy och Svedner talar om vikten av att eleverna får skriva om litteraturen som ett 

sätt att sätta ord på sina reflektioner. Molloy använder sig av uttrycket loggbok, eller läslogg, 

som det redskap där eleverna kan få ner sina reflektioner och samtidigt ha en privat 

kommunikation kring sina reflektioner med sin lärare. På liknande sätt använder alla fyra 
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lärare sig av läsloggen med sina elever och i arbetet med litteraturen. 

     Går man tillbaka till Lars-Göran Malmgren och hans tre olika ämnesinriktningar inom 

svenskämnet i skolan menar jag att de alla i sin undervisning kring och med litteraturen har 

haft en inriktning som Malmgren kallar för ett erfarenhetspedagogiskt ämne. Alla lärare har 

låtit litteraturen få en plats i undervisningen och låter eleverna få ta del av den utifrån sina 

egna erfarenheter. Dessutom har de allihop valt sådan litteratur som på ett eller annat sätt 

levandegör människors erfarenheter. Det är dessutom en undervisning som är formad utifrån 

ett funktionaliserat synsätt som Malmgren också talat om. 

5.4 Effekter av läsprojekten 
Karin har efter de veckor hon arbetat med projektet tyckt sig märka av en enorm skillnad på 

eleverna i hennes undervisning. Med utgångspunkt i de mål hon satte upp ser hon en positiv 

utveckling i elevernas självförtroende. Däremot vet hon inte om projektet gett någon effekt på 

eleverna i den övriga undervisningen. Av de övriga lärarna som ingått i undersökning har 

ingen märkt av någon större effekt på sina elever utöver att de har uppnått de mål som varit 

uppsatta för respektive läsprojekt. Men de hade heller inte haft några större förväntningar på 

att läsprojektet i sig skulle ha några omvälvande effekter på eleverna. Däremot hoppas 

samtliga att projektet och läsningen av den utvalda litteraturen skulle få eleverna att tänka till 

lite extra kring några av de ämnen som togs upp i klasserna. 

6 Diskussion 
När jag skulle börja med denna undersökning funderade jag på ur vilken aspekt jag ville göra 

min undersökning. Det finns ett par olika infallsvinklar för att ta sig an det ämne jag valt; dels 

kunde jag begränsa undersökningen genom att rikta in mig på att intervjua enbart lärare eller 

enbart elever, jag kunde också välja att intervjua båda parter för att få en bredare 

undersökning med resultat om hur de olika lägren ser på litteraturanvändningen och läsprojekt 

i skolan. Mitt val föll ju som bekant på att begränsa mig till att enbart fokusera på lärarnas 

synvinkel.  

     De olika sätten att ta sig an undersökningen medför olika för- och nackdelar när man ska 

behandla och analysera dem. Jag valde att intervjua lärare då jag för min egen del, som 

blivande svensklärare, tycker det är intressant att se hur lärare med olika erfarenhet och 

arbetsplats arbetar med litteratur i skolan. 
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     Jag valde att genomföra intervjuer med lärarna som datainsamlingsmetod för att kunna 

utnyttja möjligheten att låta intervjun och samtalet med läraren i fråga utvecklas under 

intervjuns gång. Ett annat sätt för att få in material till undersökningen hade varit att låta 

lärare få svara på fasta frågor genom exempelvis en enkätundersökning, men detta var ett 

alternativ jag valde bort tidigt i arbetsprocessen då jag anser att det är svårt att få nyanserade 

svar utifrån den metoden. 

     En del i min undersökning var att se hur lärarna argumenterar och legitimerar användandet 

av läsprojekt och litteratur i sin undervisning. I och med detta var det näst intill omöjligt att 

undvika att jämföra resultaten med det som står skrivet i det man kan kalla en lärares 

arbetsbeskrivning: kursplanen för svenska. Att de lärare jag intervjuat hade starka 

förankringar i sitt arbetssätt och funderingar kring valet av sin litteratur i kursplanen 

förvånade mig inte särskilt. Det hade förvånat mig mer om det var någon av lärarna som inte 

följt kursplanen då man i läraryrket är skyldig att lägga upp sin undervisning så att den följer 

kurs- och läroplanen. Något som framkom var att det skiftade mellan lärarna huruvida de 

hade tänkt igenom och tydligt legitimerat arbetet med litteratur i nedskrivna mål. I vår 

utbildning får vi från början lära oss att det är viktigt att alltid ha tydliga mål med de 

arbetsområden vi planerar och att dessa ska förankras i styrdokumenten. Jag kan dock förstå 

en lärare som ”har styrdokumenten i huvudet” och i princip kan dem utantill att de kanske inte 

skriver ner sina mål utan formulerar dem i tanken. 

     Något jag trodde skulle skilja sig åt mer än det gjorde mellan lärarna var deras 

arbetsmetoder. Då de skiljde sig åt i ålder och arbetserfarenhet tänkte jag att det skulle ha 

speglat deras undervisningssätt mer i enlighet med de två modeller Malmgren använder för att 

beskriva den förändring och utveckling som svenskämnet gjort. Den modell som ligger 

närmast alla intervjuade lärares undervisningssätt är som jag tidigare konstaterat 

funktionaliseringen. 

     Ett annat fenomen som Malmgren talar om inom svenskundervisningen är att det ofta går 

att urskilja olika undervisningsinriktning bland lärare. Han beskriver tre teoretiska 

konstruktioner: färdighetsämnet, det litteraturhistoriska bildningsämnet och det 

erfarenhetspedagogiska ämnet. Jag har tydligt sett en gemensam linje bland lärarna där de har 

en tydlig dragning åt det erfarenhetspedagogiska ämnet i sin undervisning. 

     Samtliga lärare har också det reflekterande loggboksskrivandet som ett stående inslag i sin 

undervisning, vilket både Svedner och Molloy förespråkar i samband med litteraturläsning. 

Även i min lärarutbildning är detta en arbetsmetod som har lagts fram som en arbetsmetod. 

Att loggboken som arbetsredskap i undervisningen används i den utsträckning den görs idag 
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kan ses som en metod som just nu är ”i ropet”. Det har ju, som Malmgren och Thavenius 

beskriver, pågått ständiga förändringar och svängningar inom svenskämnet och de metoder 

som ska används i undervisningen. Jag anser att man just nu under 2000-talet är inne i en 

period av undervisningen där man starkt fokuserar på en erfarenhetspedagogik där eleven står 

i centrum. Därigenom kommer loggboken att bli ett bra och lättillgängligt redskap för att ge 

eleverna och deras tankar och erfarenheter den plats i undervisningen som styrdokumenten 

förespråkar. 

     I resultaten framgår det tydligt att ingen av lärarna egentligen funderar på vilka effekter 

deras arbete tillsammans med eleverna har. Det var bara Karin som hade märkt någon egentlig 

skillnad på sina elever, men då endast i sin egen undervisning. 

     Däremot går det ju att diskutera hur en mätning av effekten av ett läsprojekt skall gå till, 

eller hur tillförlitlig lärarens egen uppfattning om effekterna ska tolkas. Elevernas utveckling i 

skolan är ju beroende av många olika faktorer som inverkar. Eleverna har många ämnen i 

skolan parallellt och har dessutom ett liv utanför skolan – ett liv som ju också påverkar deras 

personliga utveckling – och som inte lämnar skolverksamheten helt opåverkad. En 

utvärdering av läsprojekten kan göras utifrån vilka de uppsatta målen var i läsprojekten. 

Samtliga lärare har satt upp mål som är övergripande vilket gör utvärderingen av projekten 

svårare. Det var egentligen enbart Karin som hade ett konkret sätt att utvärdera effekterna av 

sitt läsprojekt utifrån hennes uppsatta mål, årskursproverna i läsförståelse för svenskan. De 

övriga lärarnas mål var bland annat att eleverna skulle få en läserfarenhet och läsupplevelse 

vilket är svårt att utvärdera på något konkret och enkelt sätt. 

     Just detta forskningsområde skulle gå att utveckla på många olika sätt. Det skulle vara 

intressant att i framtiden göra en jämförande studie kring användningen av litteratur i skolan 

och då göra jämförelsen mellan lärares och elevers uppfattningar. Dessutom skulle det vara 

intressant att se om det finns några skillnader eller likheter mellan kvinnliga och manliga 

lärares sätt att undervisa kring litteratur. Andra frågor som också rör könsskillnader är om 

elever uppfattar och tar till sig undervisningen olika beroende på om de är tjej eller kille. 
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Bilagor 

BILAGA 1 
Läsprojektets bakgrund  

• När startade Ni ert läsprojekt? 

 

• Hur länge ska det pågå/pågick det? 

 

• Varför startade ni läsprojektet?  

Vilka tankar ligger bakom starten? 

 

• Vem är/var ansvarig? Hur valdes den ansvarige? 

 

 

Litteraturval 

• Vilken litteratur ingår/ingick i ert läsprojekt? 

 

• Vilken tanke hade ni med valet av litteratur? 

 

• Hur valdes litteraturen ut till projektet? 

 

• Hur arbetar ni med den valda litteraturen? 

 

• Har ni fokuserat arbetet utifrån litteraturen eller metod? 
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Effekter av läsprojektet 

• Har läsprojektet påverkat ert arbete på något sätt? Den enskilda läraren? Skolans? 

 

• Positivt, negativt eller ingen alls? 

 

 

• Fördelar, nackdelar eller både och? 

 

 

 

• Har läsprojektet påverkat elevernas arbete? 

 

 

• På vilket sätt? 

 

 

• Positivt, negativt eller ingen alls? 
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BILAGA 2 
Hej, 
I och med att Du får detta dokument har vi bokat tid för intervju. Syftet med min intervju är 

att få mer insikt i lärarnas arbete med läsprojekt i grundskolans senare år. Detta är en del i min 

datainsamling till mitt examensarbete som jag skriver i min lärarutbildning, med inriktning 

svenska för grundskolans senare år, på Högskolan för lärande och kommunikation i 

Jönköping. 

   Detta dokument innehåller de frågeställningar som jag kommer att ställa Dig när vi träffas. 

Du får dessa frågor för att Du ska få en chans att förbereda Dig inför intervjun. Det kan vid 

intervjutillfället bli aktuellt med vissa följdfrågor och dessa bifogade frågor är alltså basen för 

min intervju tillsammans med Dig. 

 

Vänliga hälsningar 
Maria Albinsson, lärarstudent – Jönköping 
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